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Uroczysty dzień beatyfikacji 
Jana Pawła II
1 maja, o godz. 19.00 w średzkiej Kolegiacie odbędzie się uroczysta, dzięk-
czynna msza św. z okazji beatyfi kacji Jana Pawła II.

Dla każdego coś miłego czyli 

średzka majówka 
2 maja o godz. 16.00 ruszy Bieg z fl agą organi-

zowany przez Gminę Środa oraz Stowarzysze-

nie „Zawsze dla Średzian”. 3 maja natomiast, w 

dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja o godz. 

10 odbędzie się msza św. w Kolegiacie oraz 

przemarsz pod pomnik Józefa Henryka Dą-

browskiego  gdzie odbędą się uroczystości. Od 

godz. 13.00 rozpoczną się atrakcje  na stadio-

nie miejskim gdzie najmłodsi mieszkańcy na-

szego miasta będą mogli przenieść się w świat 

dawnej Ameryki Północnej odwiedzając wio-

skę indiańską. O 13.30 do Środy wbiegnie zna-

ny już dobrze wszystkim Andy Seery. Półtorej 

godziny później na scenie pojawią się Kulfon i  

Monika. W tym samym czasie na drugiej części 

stadionu rozpocznie się mecz piłki nożnej po-

między Polonią Środa a klubem 1920 Mosina. 

O 16.30 poznańscy artyści zaprezentują się w 

widowisku plenerowym z okazji Dnia Konsty-

tucji 3 maja. Na zakończenie o godz. 18.00 dla 

wszystkich miłośników muzyki wystapi grupa 

VOX. Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl

Więcej na stronie 4

Więcej na stronie 4

Bezpośrednio po nabożeństwie będzie można 

wysłuchać koncertu „Salve benedictus” czyli 

„Witaj wśród błogosławionych” w wykona-

niu artystów poznańskich scen operowych. 

Około godziny 21.00 odbędzie się widowi-

skowe przedstawienie – iluminacja polegająca 

na połączeniu form muzycznych, laserowych 

i pirotechniki. 

Tego dnia również na terenie miasta m.in. 

przy Kolegiacie pojawią się banery z wizerun-

kiem papieża Jana Pawła II. 

3 maja o godz. 21 również odbędzie się 

w kolegiacie Koncert, Międzynarodowej Or-

kiestry Symfonicznej Grundtviga.
Bogna Stępa

redakcja@sroda.wlkp.pl
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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 61 285–34–46
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

Od początku kwietnia można się 

zgłaszać na Otwarte Mistrzostwa 

Polski Weteranów w Triathlonie, któ-

re 25 czerwca po raz drugi odbędą się 

nad Jeziorem Średzkim. Warunkiem 

przyjęcia zgłoszenia zawodnika przez

organizatora jest ukończone 18 lat 

oraz posiadanie aktualnej licencji lub 

jej wykupienie na podstawie aktu al-

nego zaświadczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań do brania 

udziału w zawodach. Zawodnicy 

biorący udział w zawodach zostaną 

sklasyfi kwoani w 16 kategoriach. 

Warto dodać, że na Otwartych Mis-

trzostwach Polski Weteranów w Tria -

thlonie w Środzie Wielkopolskiej nie

pobiera się żadnej opłaty startowej. 

Dla zwycięzców przewidziane się 

nagrody pieniężne, których łączna 

pula wynosi ponad 15 tys. zł. Każdy

uczestnik, niezależnie od miejsca 

otrzyma medal pamiątkowy. Więcej 

szczegółów dotyczących m.in. regu-

laminu i trasy zawodów znajduje się

na ofi cjalnej stronie – www.triath-

lonsroda.pl. Można tam również zna -

leźć kartę zgłoszeniową, którą należy

wypełnić i przesłać na adres tria-

thlon@sroda.wlkp.pl do dnia 19 

czerwca 2011 r. 

 

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Od 4 kwietnia każdy może obejrzeć  

video – relację z marcowej sesji Rady 

Miejskiej. Nagranie jest dostępne na 

stronie internetowej Urzędu Miej-

skiego; www.sroda.wlkp.pl w zakład-

ce Samorząd Gminny – Rada Miejska

– Relacje z sesji Rady Miejskiej. 

Od tego momentu na stronie in-

ternetowej będą dostępne nagrania 

z każdej aktualnej sesji. 

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl

1 kwietnia br. burmistrz miasta Woj-

ciech Ziętkowski ogłosił przetarg na 

rozbudowę kolektorów sanitarnych 

i deszczowych, o którym to projekcie 

pisaliśmy szczegółowo w marcowym 

biuletynie. 

Wszystkie informacji dotyczące tego 

zamówienia publicznego dostępne są

w Biuletynie Informacji Publicznej na

stronie www.sroda.wlkp.pl. Oferty 

na przetarg można składać w Urzę-

dzie Miejskim w Środzie do dnia 10 

maja 2011 r. Rozpoczęcie inwestycji 

planuje się na początek czerwca, na-

tomiast zakończenie ma nastąpić do 

18 listopada tego roku.

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl

W tekście „Społeczna komisja miesz -

kaniowa” opublikowanym w Średzkim

Biuletynie z dnia 31 marca 2011 r.

nr 1 (58), przez pomyłkę, w składzie

Społecznej Komisji Mieszkaniowej

zostało pominięte nazwisko Jerzego
Kędziory, za co re dakcja uprzejmie 

przeprasza. 

Redakcja Średzkiego 
Biuletynu Samorządowego

13 kwietnia br. około godziny 7.00 

pracownicy Składowiska Odpadów 

w Nadziejewie zauważyli ogień, który

wybuchł na kwaterze z odpadami. 

Natychmiast została wezwana straż 

pożarna. Na miejsce zdarzenia przy-

były dwie jednostki, które gasiły pożar

aż przez godzinę. Ogniem zajął  plac 

o promieniu około 30 metrów. Jak 

mówi kierownik składowiska Jaro-
sław Płociński na szczęście nie było 

strat ponieważ ogień zajął tylko same 

śmieci. Pożar wybuchł najprawdo-

podobniej z powodu samozapłonu 

w odpadach lub też poprzez wyrzu-

cony przez jednego z mieszkańców 

żarzący się popiół. Pracownicy skła-

dowiska apelują do mieszkańców 

gminy o niewyrzucanie niedopałków

i gorącego popiołu do kubłów ze 

śmieciami.  

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Każdy mieszkaniec naszej gminy od

6 kwietnia będzie miał możliwość 

spotkania się i porozmawiania z rad -

nymi obecnej kadencji z klubu „Zaw -

sze dla Średzian”. Będzie to możliwe 

dzięki dyżurom jakie będą się odby-

wały w każdą pierwszą i ostatnią środę

miesiąca. W te dni, w godzinach od 

16.00 do 18.00 radni Rady Miejskiej 

oraz Rady Powiatu będą pełnić dyżur,

na który będzie mógł przyjść każdy 

chętny i przedstawić swoje problemy,

uwagi i wątpliwości. Pomysłodawcą 

tego przedsięwzięcia jest wice prze-

wodniczący Rady Miejskiej oraz 

przewodniczący klubu radnych „Za-

wsze dla Średzian” – Paweł Dopierała.

  

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Burmistrz
Wojciech Ziętkowski – 61 286-77-00
e-mail: burmistrz@sroda.wlkp.pl

Z-ca Burmistrza
Ernest Iwańczuk – 61 286-77-00
e-mail: 
ernest.iwanczuk@sroda.wlkp.pl

Sekretariat – 61 286-77-00; 286-77-01
Fax – 61 286-77-02
e-mail: sekretariat@sroda.wlkp.pl

Punkt Obsługi Klienta – 61 286-77-70
e-mail: um@sroda.wlkp.pl
Biuro Obsługi Burmistrza 
– 61 286-77-06; 286-77-08
e-mail: biuro@sroda.wlkp.pl
Wydział Organizacyjno-Prawny – 
61 286-77-11; 286-77-12
Sekretarz Miasta – 61 286-77-10;
e-mail: sekretarz@sroda.wlkp.pl
Biuro Rady – 61 286-77-15; 286-77-16
e-mail: rada@sroda.wlkp.pl
Wydział Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej: 61 286-77-18-22
e-mail: grunty@sroda.wlkp.pl
e-mail: urbanistyka@sroda.wlkp.pl
Wydział Inwestycji i Zamówień – 
61 286-77-31/32; 286-77-35/36/37
e-mail: inwestycje@sroda.wlkp.pl

Wydział Gospodarki Finansowej:
• Skarbnik Miasta – 61 286-77-55
 e-mail: skarbnik@sroda.wlkp.pl
• Księgowość budżetowa – 
 61 286-77-56/57
 e-mail: budzet@sroda.wlkp.pl
• Księgowość podatkowa – 
 61 286-77-61
• Podatek od środków 
 transportu – 61 286-77-58;
• Podatek rolny, pod. od 
 nieruchomości – 61 286-77-63/64

Referat Działalności Gospodarczej 
– 61 286-77-40/41
e-mail: 
gospodarcza@sroda.wlkp.pl
Referat Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska – 61 286-77-25/26,
286-77-33
e-mail: rolnictwo@sroda.wlkp.pl
Referat Spraw Mieszkaniowych – 
61 286-77-43/44
e-mail: mieszkania@sroda.wlkp.pl
Wydział Oświaty, Kultury 
i Sportu – 61 286-77-46/47;
e-mail: oswiata@sroda.wlkp.pl

Straż Miejska – 61 286 77 50/51 
604 471 282; e-mail: 
strazmiejska@sroda.wlkp.pl
Monitoring Miasta – 61 285-32-15
Wydział Spraw Obywatelskich – 
61 286-77-75/76
e-mail: usc@sroda.wlkp.pl
Urząd Stanu Cywilnego – 
61 286-77-71/72
e-mail: usc@sroda.wlkp.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU MIEJSKIEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej 
61 285-35-80, 
e-mail: opssroda@unet.pl
Muzeum Ziemi Średzkiej 
w Koszutach – 61 285-10-23
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. R.W. Berwińskiego
– 61 285-80-49
Usługi Komunalne sp. z o.o. 
– 61 285-40-68
e-mail: uslugikomunalne@op.pl
Składowisko Odpadów 
Komunalnych – 502-588-999
e-mail: zsok@sroda.wlkp.pl
MPECWiK sp. z o.o. – 61 285-35-18,
285-34-86 (czynny całą dobę)
e-mail: mpecwik@wp.pl
Ośrodek Kultury – 61 285-23-05/06
e-mail: oksroda@neostrada.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
61 285-25-20, 
e-mail: osirsroda@o2.pl
Pływalnia Miejska – 61 285-88-10

Gimnazjum nr 1 – 61 285-23-74
e-mail: gim1sroda@o2.pl
Gimnazjum nr 2 – 61 287-06-59
e-mail: szkola@gim2-sroda-wlkp.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 – 
61 285-30-76, 
e-mail: sp2_sroda@o2.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 – 
61 285-80-47, 
e-mail: szkola-3@ga.pl
Szkoła Podstawowa w Słupii 
Wielkiej – 61 285-83-94
e-mail: szkola.slupia@wp.pl
Szkoła Podstawowa 
w Jarosławcu – 61 285-17-00
e-mail: spwj@wp.pl
Szkoła Podstawowa 
w Pławcach – 61 285-19-25
e-mail: sp_plawce@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Starkówcu 
Piątkowskim – 61 285-12-81

Przedszkole nr 1 – 61 285-25-28
Przedszkole nr 2 – 61 285-58-54
Przedszkole nr 3 – 61 285-25-95
Przedszkole nr 4 – 61 285-24-32
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Pracowita 
Straż Miejska

Kolejne 
nowe sołectwo

Czyszczenie 
rowów gminnych

W wyniku tych kontroli strażnicy 

miejscy szesnastu osobom handlują-

cym nakazali wniesienie opłaty tar -

go wej. 

Drugą ważną kwestią są nu me ry po -

rządkowe posesji. Spacerując po uli-

cach naszego miasta można łatwo 

zauważyć, że wiele domów, fi rm, 

a nawet instytucji publicznych nie 

posiada numerów porządkowych. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 

skontrolowali ulice; Daszyńskiego, 

Wrzesińską, Plantaża, Różaną, Kwia-

tową, Żwirki i Wigury, Kosynierów, 

Mickiewicza, Kórnicką, Konopnic-

kiej, Tuwima, Reja, Kasprowicza, Że -

romskiego, Gałczyńskiego, Fredry,

Sienkiewicza, Degi, Kremera, Asnyka,

Strugi, Orzeszkowej, Stawowej, Est-

kow skiego, Reymonta, Kruczkow-

skiego, Leszczyńskich, Działyńskich, 

Raczyńskich, Kopernika, Frombor-

ską, Toruńską, Pogodną, Polną, Gór -

ki, Grota Roweckiego, Baczyńskiego,

Kamińskiego, Witosa, Palin kiewicza,

Jażdżewskiego, Bora Komorowskie go,

Akacjową, Pewińskich, Wyspiańskie-

go, Nałkowskiej, Jaśminową, Stachu-

ry, Konwaliową oraz os. Piastowskie. 

Kontrola ta zakończyła się ujawnie-

niem aż 89 przypadków, gdzie numeru

porządkowego brakowało. Po upływie

7 dniowego terminu na uzupełnienie

braków funkcjonariusze sprawdzili 

wszystkie 89 posesji – wszyscy zasto-

sowali się do pouczeń. Przypomnijmy,

że za brak oznakowania numeru po-

sesji grozi kara fi nansowa. 

28 marca strażnicy ujęli w okolicach 

Nadziejewa mężczyznę, który kradł 

śruby z torów kolejowych. Skiero-

wano na miejsce także patrol policji, 

któremu przekazano sprawcę. 

11 kwietnia natomiast strażnicy skon -

trolowali posiadanie umów i faktur 

na wywóz nieczystości stałych w Ja-

nuszewie. Skontrolowano 25 posesji, 

w 11 przypadkach ujawniono brak 

umów i faktur na wywóz nieczysto-

ści. Właścicielom posesji nakazano 

w terminie 7 dni zawarcie umów. 

Po tym terminie zostanie ponownie 

przeprowadzona kontrola. 

Strażnicy w ostatnim czasie zwracają

szczególną uwagę na właścicieli 

psów. W wyniku przeprowadzonych 

działań ujawniono 2 przypadki psów 

biegających bez uwięzi, nałożono 

jeden mandat karny w związku z bra-

kiem należytych warunków przy 

trzymaniu psa, 1 raz przekazano 

zlecenie odłowu psa do schroniska, 

dodatkowo ukarano mandatem kar-

nym 5 właścicieli za niesprzątanie po 

psie. Strażnicy zapowiadają dalsze 

działania mające na celu wyelimino-

wanie wypuszczania psów bez uwięzi

i nadzoru.

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Zastępca burmistrza Ernest Iwań-

czuk, poinformował  zebranych o obo -

wiązującej procedurze takiego po-

działu. Dotychczasowy sołtys Zielnik

– Marek Lis złożył wniosek o prze-

kształcenie charakteru zebrania ze 

sprawozdawczo-wyborczego na kon-

sultacyjne. Tak też się stało, a zebrani 

przekazali Markowi Lisowi wykony-

wanie obowiązków sołtysa do czasu 

powstania nowego sołectwa. Na 

marcowej sesji radni podjęli uchwałę 

dotyczącą przeprowadzenia ankiety 

wśród mieszkańców Zielnik i Ziel-

niczek w sprawie podziału sołectwa. 

Ankiety mieszkańcom rozdał sołtys, 

po zebraniu i zliczeniu głosów oka-

zało się, że większość mieszkańców 

opowiedziała  się za (144 głosy za, 10 

przeciw, 3 wstrzymujące).  W związku 

z tym, Rada Miejska rozpatrzy pro-

jekt uchwały o podziale sołectwa 

Zielniki  już na majowej sesji. 

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W gminie Środa wybrano 9 nowych 

sołtysów. W Januszewie nowym soł -

tysem został Mirosław Kosierb, 

w Bieganowie Bernadeta Przybyło-

wicz, w Dębiczu Ryszard Małecki, 

w Babinie Elżbieta Maćkowiak, 

w Jarosławcu Krystyna Rachwalska, 

w Janowie Andrzej Niemczal, w Ko-

szutach Artur Fortycki, w Nadzieje-

wie Grzegorz Głowacki natomiast 

w Pierzchnicy Tomasz Szymkowiak.

Prawie we wszystkich zebraniach brał

udział oddelegowany przez Burmis-

trza Wojciecha Ziuętkowskiego jego 

zastępca  Ernest Iwańczuk, który miał

okazję wysłuchać problemów miesz-

kańców wsi oraz lepiej poznać gminę.

Przypomnijmy, że wybory sołeckie 

to wybory do tzw. samorządu po-

mocniczego i odbywają się one za-

wsze po wyborach samorządowych. 

Kadencja sołtysa trwa 4 lata. Od mo-

mentu podjęcia uchwały przez Radę 

Miejską w 2007 r.  wybiera się tylko 

sołtysa oraz radę sołecką, zrezygno-

wano natomiast z komisji rewizyjnej 

i zastępcy sołtysa. Trzeba przyznać, 

że zebrania wiejskie w gminie Środa

nie cieszyły się dużym zainteresowa-

niem. W Annopolu pojawiło się  je -

dynie 10 uprawnionych do głosowa-

nia co daje 12% frekwencję. Najwię-

cej mieszkańców na zebraniu poja-

wiło się natomiast w Starkówcu Piąt-

kowskim gdzie frekwencja wyniosła 

prawie 25 %. Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Do przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą i handlową 
przy Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej
W związku z petycją, pod którą

podpisały się osoby prowadzące

działalność gospo darczą w oko li-

cach Starego Rynku doty czą cą

uciążli wości prowadzonych prac,

pragnę zapewnić, iż gmina 
Środa Wielko polska jak również
wyko nawca przedsię wzięcia czyli

Przedsiębiorstwo Wielobran żo-
we Bolesław Spochacz z Rusz-
kowa, dokonają wszelkich nie-
zbędnych czynności w celu za-
pewnienia bezpiecznego dostępu
i korzystania z usług oferowa-
nych przez przedsiębiorców na
terenie Stare go Rynku. Planowany

termin zakończenia wszystkich

prac remontowych to 15 czerwca

tego roku. Pewne uniedogodnie-

nia będą trwały przez krótki okres

czasu, w momencie przebudowy

nawierzchni znajdujących się

bezpośrednio przy budynkach,

która ma miejsce obecnie. Jednak

na ten czas zostały wykonane

specjalne alternatywne dojścia 

na zasadzie pomostów i kła dek

pozwalających na dostanie się do

wszystkich budynków. Serdecznie

proszę o cierpliwość i wyrozumia-

łość w kwestii przebudowy Starego

Rynku ponieważ jest to inwestycja,

która przyniesie korzyści w nieda-

lekiej przyszłości zarówno dla

Was – przed się bior ców jak i dla 

wszystkich mieszkańców.

Z poważaniem Burmistrz Miasta
Wojciech Ziętkowski

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły 

się prace związane z czyszczeniem 

rowów w gminie Środa. Rowy zos-

taną wyczyszczone miedzy innymi w 

Olszewie, Januszewie, Kijewie, Ziel-

nikach, Trzebisławkach, Bieganowie, 

Koszutach, Brodowie, Marianowie 

Brodowskim, Romanowie, Włosto-

wie, Czarnym Piątkowie oraz w Star-

kówcu Piątkowskim. W roku 2010 r. 

na czyszczenie rowów przydrożnych 

wydano blisko 150 tyś. zł. Podobna 

kwota jest przewidziana na ten rok. 

Ponad to Starostwo Powiatowe wy-

dało pozwolenie wodno-prawne do-

tyczące odprowadzania oczyszczo-

nych ścieków do rowów melioracji 

szczegółowej ze zbiorczych oczysz-

czalni ścieków.  Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl

Wraz z nadejściem nowego roku funkcjonariusze średzkiej 
straży miejskiej wzmożyli patrole w gminie. 24 lutego br. 
rozpoczęły się kontrole Targowiska Miejskiego, których 
w marcu i kwietniu było aż 48.

W świetlicy wiejskiej w Zielniczkach 25 lutego  odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym jeszcze 
przed rozpoczęciem głosowania mieszkańcy złożyli wniosek 
o podział sołectwa Zielniki na Zielniki i Zielniczki. 

Okrawężnikowany chodnik wokół płyty głównej.

Płyta główna Starego Rynku.

9 nowych sołtysów
1 kwietnia br. odbyło się ze b-
ranie w Dębiczu, które za koń -
czyło cykl zebrań so łec kich
w naszej gminie. 
Wyjątkiem są sołectwa, które 
powstały bądź powstają 
w wyniku podziału wcześ niej
ist nie jących, czyli Ruszkowo,
Tadeu szewo oraz Zielniczki
i Ziel ni ki, o których szerzej
mowa w tek ście „Kolejne 
nowe sołectwo”.
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Tegoroczna majówka rozpocznie się 

uroczystościami związanymi z 1 maja 

czyli z dniem Beatyfi kacji Papieża 

Jana Pawła II. O godz. 19.00 w średz-

kiej Kolegiacie odbędzie się uroczysta, 

dziękczynna msza św., na której Sto-

warzyszenie „Zawsze dla Średzian” 

wręczy parafi i  okolicznościową stułę 

i ornat. Bezpośrednio po nabożeń-

stwie będzie można wysłuchać kon-

certu „Salve Benedictus” czyli „Witaj 

wśród Błogosławionych”. Muzyka i 

teksty papieskie nawiązujące do nie-

zwykłej relacji Papieża z Matką Boską 

zostaną przedstawione w programie 

wokalno – instrumentalnym przez ar-

tystów poznańskich scen operowych. 

W czasie godzinnego koncertu kwartet 

Aulos  w składzie;  Karolina Porwich – 

fl et; Mariusz Dziedziniewicz – obój; 

Krzysztof Mayer – klarnet; Dariusz 

Rybacki – fagot wraz z solistami; Na-

talia Puczniewska – sopran; Tomasz 

Raczkiewicz  - kontratenor;  Piotr 

Grabowski – recytacje, wykonają naj-

piękniejsze utwory wielkich kompozy-

torów; m.in. Ave Maria w pięciu róż-

nych aranżacjach, Salve Regina i Stabat 

Mater Vivaldiego oraz ulubioną pieśń 

Jana Pawła II – Barkę. Około godz. 

21.00 przed Kolegiatą Średzką odbę-

dzie się widowiskowe przedstawienie 

– iluminacja polegająca na połączeniu 

form muzycznych, laserowych i piro-

techniki. Już następnego dnia czyli 2 

maja z okazji Dnia Flagi o godz. 16.00 

ruszy Bieg z Flagą organizowany przez 

Gminę Środa oraz Stowarzyszenie 

„Zawsze dla Średzian”. Będzie to dwu-

kilometrowy bieg na trasie z OSIR-u 

na os. Jagiellońskie. Może wziąć w nim 

udział każdy, niezależnie od wieku. 

Przed biegiem rozgrzewkę na boisku 

poprowadzi olimpijczyk Rafał Wie-

ruszewski. Wśród uczestników biegu 

zostaną rozdane fl agi narodowe. Ob-

chody Dnia 3 maja rozpoczną się już o 

godz. 10.00 mszą św. w Kolegiacie oraz 

przemarszem pod pomnik Jana Hen-

ryka Dąbrowskiego, gdzie odbędzie 

się uroczyste złożenie kwiatów. Wraz z 

godz. 13.00 na stadionie miejskim roz-

poczną się atrakcje dla najmłodszych. 

Od godz. 13.00 do 16.00 na płycie 

boiska stanie wioska indiańska. Dzieci 

będą mogły nauczyć się np. indiańskie-

go rękodzieła. Powstanie też stoisko, 

gdzie Indianie będą malować twarze 

chętnym maluchom. Równolegle, bo 

o godz. 13.30 zawita do Środy Andy 

Seery, który tym razem „przypłynie” 

na łodzi lądowej. Andy zostanie przy-

witany już na rogatkach miasta przez 

orkiestrę dętą oraz grupę średzkich bie-

gaczy. O godz. 15.00 na scenie pojawią 

się Kulfon i Monika, znani z programu 

dla dzieci „Ciuchcia” emitowanego na 

TVP 1. Miłośnicy piłki nożnej w tym 

samym czasie, w drugiej części stadionu 

będą mogli obejrzeć mecz pomiędzy 

Polonią Środa w klubem 1920 Mosina, 

na który będzie wstęp wolny. O 16.30 

rozpocznie się widowisko plenerowe 

nawiązujące do Święta Konstytucji 

3 maja, które zostanie zaprezentowane 

przez artystów scen poznańskich, któ-

rzy wykonają m.in. mazura w mundu-

rach z tamtego okresu oraz prezentację 

krakowiaka z aranżacją walki kosy-

nierów z Moskalami. Na zakończenie 

majówki, o godz. 18.00 wystąpi znany 

wszystkim zespół VOX, który wykona 

m.in. takie przeboje jak „Bananowy 

song” czy „Szczęśliwej drogi już czas”.  

3 maja o godz. 21 również odbędzie 

się w kolegiacie Koncert, Między-

narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Grundtviga.

 Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Goście z Rokicin

Przestępstwo 
w Starkówcu?

Prawie 30-osobowa grupa rolników 

i radnych gminy wraz z wójtem przy-

była do Środy z chęcią zobaczenia sto-

jących w Brodowie wiatraków prądo -

twórczych. 

Wójt – Barbara Nowak – chce 

umożliwić inwestorom stawianie

takich wiatraków w Rokicinach. 

Część zarówno radnych, jak i rolni-

ków, na których polach miałby pow -

stać elektrownie wiatrowe była jednak

przeciwko temu przedsięwzięciu. 

Dlatego też wójt, zdecydowała się 

na przyjazd do Środy, by zobaczyć 

funkcjonujące już wiatraki i poznać 

szczegóły dotyczące m.in. podatku 

jaki nalicza się od słupów wiatro-

wych. 

Na spotkaniu burmistrz Wojciech 

Ziętkowski opowiedział zaintereso-

wanym o całym procesie stawiania 

takich wiatraków, a następnie udał 

się z nimi do Brodowa, gdzie zapre-

zentował pracujące na terenie naszej 

gminy elektrownie. 

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W wyniku przeprowadzonej przez 

Skarbnik Miasta Marię Olejniczak w 

dniu 22 kwietnia br. kontroli wykazu 

wydatków w Szkole Podstawowej w 

Starkówcu Piątkowskim okazało się, 

że w budżecie roku poprzedniego oraz 

w trzech miesiącach tego roku brakuje 

blisko 200 tyś. zł. Środki, które miały 

trafi ać między innymi do ZUS – u tra-

fi ały na prywatne konta. Sprawa zosta-

nie przekazana do prokuratury ponie-

waż istnieje podejrzenie popełnienia 

przestępstwa. Materiały zabezpieczyła 

już policja. Burmistrz miasta Woj-

ciech Ziętkowski zapowiada że szkoła 

w Starkówcu zostanie skontrolowana 

dokładniej na przełomie ostatnich 

trzech lat. Dodaje także, że w najbliż-

szym czasie podobnym kontrolom zo-

staną poddane także wszystkie szkoły 

w gminie Środa. 

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

5 kwietnia Środę odwiedzili przedstawiciele  gminy Roki ci-
ny z województwa łódzkie go.

Gmina odzyska VAT

VII sesja Rady Miejskiej 

Środki na realizację zadania pocho-

dzić będą z Unii Europejskiej z Pro-

gramu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007–2013. Gmina 

Środa Wielkopolska jako benefi cjent 

tego projektu będzie otrzymywać 

środki z tego programu do swojego 

budżetu. Zakupy inwestycyjne zwią-

zane z budową kanalizacji są opodat-

kowane podatkiem VAT. Inwestycja 

po jej zakończeniu będzie odpłatnie 

przekazana w eksploatację spółce

MPECWiK na podstawie umowy 

cywilno-prawnej czyli dzierżawy. 

Umowa takiej dzierżawy jako czyn-

ność cywilnoprawna pomiędzy od -

rębnymi podmiotami prawno-po-

datkowymi: spółka i gmina, podlegać

będzie opodatkowaniu podatkiem 

od towarów i usług wg stawki 23%. 

Z tego względu  gminie będzie przy-

sługiwało prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego wynikającego z faktur 

dokumentujących nabycie towarów

i usług związanych z realizacją przed-

miotowego projektu. Oznacza to, że 

gmina będzie mogła odzyskać VAT 

od faktur zapłaconych za wykonane 

roboty budowlane. Nie jest to mała 

kwota bo gmina wystąpi o zwrot  

kwoty rzędu 400 tyś zł.

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Rada dokona niewielkich zmian w bud-

 żecie gminy wynikających z ujęcia 

w budżecie odszkodowania od powia -

tu za przejęcie niespełna 3,5 tys. m2 

gruntów pod drogi w wysokości po-

nad 321 tys. zł. Po stronie wydatków 

ta kwota zostanie w części  wykorzy-

stana między innymi na pomoc dla 

powiatu w zakresie utrzymania dróg 

powiatowych i na remont schroniska 

dla zwierząt w Kijewie. Ponadto radni

rozpaczą projekt uchwały doty czący  

udzielenia pomocy rzeczowej dla Po -

wiatu Średzkiego na rok 2011 w pos -

taci przebudowy dróg na terenie 

miasta. Remonty planowane są w za -

kresie; drogi powiatowej nr 3723P – 

ul. Kościuszki na odcinku od ul. Po -

selskiej do przejazdu PKP, drogi po-

wiatowej nr 3727P – ul. Hallera na 

odcinku od ul. Kochanowskiego do 

ul. Okrzei oraz drogi powiatowej nr 

3667P – ul. Harcerska na odcinku 

od. ul. Szarych Szeregów w kierunku

Źrenicy. 

Ze względu na zmianę prze pisów

radni będą musieli zmienić wzory 

formularzy podatków. Również ze

względu na zmianę przepisów rada 

podejmie decyzję w sprawie umoż-

liwienia stosowania preferencyjnej 

stawki podatku od nieruchomości 

od budynków zajętych na świadcze-

nie usług zdrowotnych na te ich czę-

ści, które nie są bezpośrednio zwią-

zane z realizacją usług leczniczych. 

Wśród projektów znalazła się uchwała

dotycząca udzielenia w wysokości 

60 tys. zł dotacji na remont zabytko-

wego kościoła w Nietrzanowie. Bur -

mistrz Wojciech Ziętkowski zapropo -

nował również radzie podwyższenie

diety sołtysom o ok. 50 zł. Obecnie 

miesięczna dieta wynosi niespełna

200 zł. kwietniowej sesji pojawi się

także uchwała dotycząca podziału

sołectwa Zielniczki na Zielniczki

i Zielniki, o czym szerzej w tekście

„Kolejne nowe sołectwo” na stronie 3. 

Radni zajmą się również cennikiem 

dla Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pro -

pozycja zakłada zmniejszenie opłat 

za wynajem boiska ho kejowego dla

klubów korzystających z miejskich

dotacji. W cenniku zos tanie również

określony koszt pobytu na polu

namiotowym oraz za wynajem żag -

lówki. Głównie ze względu na pod-

wyżki cen energii, o 80 gr ma wzros -

nąć cen biletu normalnego na basen.

 Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Na sesji 31 marca radni podjęli także dwie uchwały do-

tyczące nadania nazw dwóm nowym ulicom w naszym 

mieście. Chodzi tutaj o ulice Fiołko wą i Wrzosową. 

Ulica Fiołkowa to ulica będąca prostopadłą do też 

stosunkowo nowej ul. Bławatkowej. Ulica Wrzosowa 

również jest prostopadła do ul. Bławatkowej, a rów-

noległa do ul. Fiołkowej. 

Nowe nazwy ulic ofi cjalnie zaczną obowiązywać po 

upływie 14 dni od daty publikacji uchwały w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Propo-

zycja nazw została wysunięta i pozytywnie zaopiniowa-

na przez Komisję do spraw Nazewnictwa Ulic, której 

przewodniączym jest radny Wojciech Stalec z klubu 

„Zawsze dla Średzian”. Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Jak można było przeczytać w poprzednim numerze biuletynu, 
Gmina Środa Wielkopolska realizuje zadanie inwestycyjne 
polegające na rozbudowie sieci kanalizacji. 

W czwartek, 28 kwietnia 2011 r. o godzinie 15.30 na sali ośrodka kultury odbędzie się sesja 
Rady Gminy, na której zostaną rozpatrzone 23 projekty uchwał. 

Dwie nowe ulice

Majówka 2011
Majówka w tym roku zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. 
W dniach 1 – 3 maja będą miały miejsce w Środzie zarówno 
podniosłe uroczystości związane z Beatyfi kacją Papieża Jana 
Pawła II jak i te bardziej rozrywkowe z okazji Święta 3 maja. 
Nie zabraknie także atrakcji dla osób chcących prowadzić 
zdrowy i aktywny tryb życia. 
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Tylko Iuventa 
niezadowolona 

Konkurs na dyrektora 
Stołówek Gminnych

Czterech kandydatów 
na dyrektora ZEASiP-u

Na co dotacja

Wśród wybranej dwudziestki zna-

lazł się także Uczniowski Klub 

Hokejowy Iuventa, który otrzymał 

w ramach tego konkursu 17 tyś. zł 

i jako jedyny wyraża niezadowolenie 

z przyznaje kwoty. Środki przezna-

czone na ten konkurs są wyższe niż 

w ubiegłym roku o 4%, natomiast 

Iuventa otrzymała o 7% większą do-

tację niż w roku poprzednim.

Według przedstawionego wcześniej 

przez klub kosztorysu, który został 

złożony terminowo czyli 10 stycznia 

2011 r. wnioskowana kwota dotacji 

wynosiła 121 348 zł z czego m.in. 

zakładała wynajęcie boiska hoke-

jowego – 53 760 zł., wynajęcie hali 

w Gimnazjum nr 1 – 14 600 zł, letni 

obóz turystyczny 15 000 zł, wyjazdy 

na turnieje zagraniczne 11 000, kurs 

trenerski dla 3 osób 5 400 zł oraz 

wydatki pozostałe. Po przyznaniu 

dotacji Uczniowski Klub Hokejowy 

Iuventa zastanawiał się czy podpisać 

umowę na realizację tego zadania 

i czy zgodzić się na warunki zapro-

ponowane przez gminę. Ostatecznie 

Iuventa podpisała umowę i przed-

łożyła  z zaktualizowany kosztorys 

w kwocie 17 000 zł, jednocześnie 

zgadzając się na realizację tego za-

dania za tę kwotę. Kosztorys zawie-

rał; wynajęcie hali w Gimnazjum 

nr 1 – 4000 zł, koszty ponoszone 

przez trenerów – 2000 zł, wyjazdy 

na turnieje zagraniczne – 5000 zł., 

kurs trenerski dla 1 osoby – 1800 zł., 

organizacja rozgrywek mini ligi – 

1000 zł oraz pozostałe. Warto wspo-

mnieć, że prócz kwoty dotacji z bu-

dżetu Klub Iuventa otrzymuje także 

pomoc w postaci zakupu nagród, 

medali i pucharów przeznaczonych 

dla uczestników i turniejów organi-

zowanych przez UKH Iuventa. 

Zawodnicy bez licencji
Klub Iuventa powstał kilka lat temu 

i zapewne większości średzian jest 

zupełnie nieznany. Na przykład klub 

Polonia Środa, posiada 4 sekcje spor-

towe, m.in. hokeja na trawie, w któ-

rej jest 5 kategorii wiekowych; mło-

dzicy czyli dzieci do 14 lat, juniorzy 

młodsi do 17 lat, juniorki młodsze do 

14 lat, juniorki do 17 lat oraz  senio-

rzy - kategoria open. Sekcja ta łącznie 

posiada 115 zawodników, z których 

80 posiada licencję zawodniczą. Bio-

rą oni udział nie tylko w otwartych 

zawodach ale i  w rozgrywkach ligo-

wych czyli w regularnym cyklu me-

czów rozgrywanych według tabeli. 

Polonia  również otrzymała dotacje 

w tym konkursie. Na sekcję hokeja na 

trawie przeznaczyła 89 tyś. zł. 

Iuventa, mimo tego, że posiada 

146 zawodników, licencji zawod-

nika nie ma nikt. Co więcej zawod-

nicy tego klubu biorą udział tylko 

w otwartych zawodach o charakte-

rze rekreacyjnym. Większość dotacji 

przeznacza się na wyjazdy krajowe 

i zagraniczne, zwłaszcza do Niemiec. 

Bezpodstawne argumenty
Oferta Rajmunda Plawgo była bar-

dzo słaba stąd ta a nie inna kwota 

dofi nansowania. Zamiast skupić się 

na przygotowaniu dobrej oferty do 

otwartego konkursu prezes klubu 

skupia się na niewybrednych atakach 

na burmistrza Wojciech Ziętkow-

skiego. Do dzisiaj Rajmund Plawgo 

nie przedstawił argumentów mery-

torycznych, które przemawiałby za 

przyznaniem Iuvencie większej kwo-

ty. Może z takimi argumentami uda 

się zapoznać Komisji Rewizyjnej, 

która bada w tym roku udzielanie 

dotacji klubom sportowym. Przypo-

mnijmy, ze na wniosek Przewodni-

czącego Klubu Radnych „Zawsze dla 

Średzian” Pawła Dopierały Komisja 

Rewizyjna zajęła się tą sprawą i po 

zweryfi kowaniu całej dokumentacji 

nie wykryła żadnych nieprawidłowo-

ści w przyznawaniu dotacji.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Bur-

mistrz powołał komisję, która zajmie 

się przeprowadzeniem procedury na-

boru. W komisji zasiądą: Ernest Iwań-

czuk – zastępca burmistrza, Maria

Mieszczak – sekretarz miasta, Marcin

Bednarz – naczelnik Biura Obsługi 

Burmistrza, Szymon Muszyński – rad -

ca prawny oraz Andrzej Chmielewski

– naczelnik Wydziału Oświaty, Kul-

tury i Sportu. Posiedzenie komisji 

rekrutacyjnej odbyło się 21 kwiet-

nia, na posiedzeniu otwarto oferty 

i ustalono terminy rozmów kwalifi -

kacyjnych.

Od kandydata na dyrektora wymaga 

się m.in. co najmniej 5 letniego stażu 

pracy, w tym 3-letniego na stanowis ku

kierowniczym, ogólnej wiedzy o sa-

morządzie oraz znajomości przepi-

sów ustaw; o fi nansach publicznych, 

o rachunkowości, systemie oświaty, 

a także o pracownikach samorządo-

wych. Dyrektor Stołówek Gminnych

będzie zajmował się przede wszyst-

kim: reprezentowaniem jednostki na

zewnątrz, prowadzeniem spraw orga -

nizacyjnych, kadrowych, administra-

cyjnych, będzie współdziałał z in-

nymi instytucjami w zakresie spraw 

oświatowych, jego obowiązkiem bę-

dzie organizacja przygotowywania 

posiłków w stołówce, opracowywa-

nie rocznych planów fi nansowych 

oraz prowadzenie sprawozdawczości.

Wszystkie szczegóły dotyczące wyni -

ków naboru będą dostępne w Biule-

tynie Informacji Publicznej w za-

kładce – Praca w samorządzie gmin-

nym.

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Na konkurs wpłynęły 4 oferty. Za-

rządzeniem z dnia 20 kwietnia br. 

burmistrz powołał komisję, która 

zajmie się przeprowadzeniem proce-

dury naboru. W komisji zasiądą: 

Ernest Iwańczuk – zastępca burmis-

trza, Maria Mieszczak – sekretarz 

miasta, Marcin Bednarz – naczelnik 

Biura Obsługi Burmistrza, Szymon 

Muszyński – radca prawny oraz 

Andrzej Chmielewski – naczelnik 

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej od -

było się 21 kwietnia. Na posiedzeniu  

otwarto oferty i ustalono terminy 

rozmów kwalifi kacyjnych.

Od kandydata wymaga się m.in. 

co najmniej 5 letniego stażu pracy, 

w tym 3-letniego na stanowisku 

kierowniczym, ogólnej wiedzy o sa-

morzą dzie oraz znajomości przepi-

sów ustaw: o fi nansach publicznych, 

o rachunkowości, systemie oświaty, 

a także o pracownikach samorządo-

wych. 

Do zadań dyrektora Stołówek 

Gmin nych należeć będzie m.in.: ob-

sługa ekonomiczno-administracyjna 

placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina

Środa Wielkopolska, tworzenie wa-

runków do przestrzegania  dyscypliny

fi nansów publicznych i efektywnego 

gospodarowania środkami fi nanso-

wymi i składnikami majątkowymi 

placówek oświatowych, nadzór nad 

realizacją zadań niezbędnych dla 

funkcjonowania Zespołu tj. prowa-

dzenie spraw organizacyjnych, kad-

rowych, administracyjnych, oraz ra -

chunkowości ZEAS, nadzór nad 

racjonalną i terminową realizacja 

wydatków Zespołu,  opracowywanie 

propozycji zmian w budżecie gmi-

ny związanych z funkcjonowaniem 

placówek oświatowych oraz nadzór 

nad obsługą fi nansowo-księgową 

działalności socjalnej pracowników 

placówek oświatowych. 

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

17 grudnia 2010 r. burmistrz miasta Środa ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania 
publicznego w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Środa. Środki 
jakie zostały przeznaczone na to zadanie to  600 tyś. zł. Na konkurs wpłynęło łącznie 21 ofert, 
z których aż 20 otrzymało dofi nansowanie. 

4 kwietnia 2011 r. burmistrz Wojciech Ziętkowski ogłosił nabór 
na stanowisko dyrektora nowoutworzonej gminnej jednostki 
organizacyjnej Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej, 
który zakończył się 18 kwietnia.

Również 4 kwietnia 2011 r. burmistrz Wojciech Ziętkowski 
ogłosił nabór na stanowisko dyrektora drugiej nowo utwo -
rzonej gminnej jednostki organizacyjnej – Zespół Ekono micz no-
Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Środzie Wielkopolskiej. 
Oferty na konkurs można było składać w Urzędzie Miejskim 
do 20 kwietnia. 

Podinspektor 
do spraw kadr wybrany

Posiadane kwalifi kacje, doświad cze-

nie oraz przygotowanie zawodowe 

przeważyły na decyzji komisji re kru-

tacyjnej, która ogłosiła swoją decyzję 

już pod koniec marca. Przypomnijmy, 

że konkurs na wolne stanowisko 

pracy podinspektora ds. kadr został 

ogłoszony 2 lutego tego roku. Każdy 

kandydat obowiązkowo musiał po -

siadać wykształcenie wyższe, ogólną 

wiedzę o samorządzie, która została 

zweryfi kowana podczas testu pod czas

rekrutacji. Wymagana była także m.in.

znajomość przepisów prawa pracy,

ustawy o pracownikach samorzą-

dowych oraz zarządzania kadrami. 

Preferowanymi wymaganiami  były

m.in. znajomość przepisów doty czą -

cych samorządu terytorialnego, usta-

wy o pracownikach samorządowych, 

kodeksu prawa pracy oraz kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Do zadań podinspektora będzie na-

leżało prowadzenie dokumentacji 

w sprawach związanych z zarzą dza -

niem zasobami ludzkimi w Urzę -

dzie Miejskim, rekrutacją pracow ni -

ków, ogłaszanie naborów, przygoto-

wywanie materiałów i dokumentacji 

z zakresu prawa pracy, ewidencja 

czasu pracy pracowników, przygoto -

wywanie planów urlopów wypoczyn-

kowych, prowadzenie dokumentacji 

i akt osobowych pracowników, pro -

wadzenie spraw związanych z oświad-

czeniami majątkowymi pracowni-

ków Urzędu oraz kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz wykonywanie innych zadań 

zleconych przez Burmistrza, za-

stępcę burmistrza lub sekretarza. 

Joanna Tunney rozpocznie pracę na 

stanowisku podinspektora ds. kadr 

już 2 maja. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Wiadomo już kto został nowym kadrowcem w Urzędzie Miejskim. Po przeprowadzeniu testu 
i rozmów kwalifi kacyjnych wśród licznej grupy aż trzydziestu kandydatów, najlepiej wypadła 
Joanna Tunney. 
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Rozpoczęcie nastąpi 1 czerwca ob -

chodami dnia dziecka, które będą

miały miejsce w godzinach popo-

łudniowych. Od 2 do 4 czerwca na

Starym Rynku odbędą się Staro pol-

skie Jarmarki czyli prezentacja miejs -

cowych produktów, wydaw nictw,

organizacji oraz wytworów rękodzie-

ła. W dniach od 2 do 5 czerwca nad

Jeziorem Średzkim od będą się VI

Karpiowe Mistrzostwa Okręgu 

PZW Poznań – „Zalew w Środzie

Wielkopolskiej”. 2 czerw ca zakoń-

czy się kolejna edycja „Średz kiej Szko -

ły Cukrzycy”, której zwień cze niem

będzie koncert muzyki celtyc kiej, 

w wykonaniu zespołu Duan, który 

odbędzie się na dziedzińcu Ośrodka 

Kultury. 

Ad valorem i Mandragore
Piątek czyli 3 czerwca rozpocznie się

studiem letnim programu „Kawa czy

herbata” nadawanym na żywo ze Sta-

rego Rynku w Środzie. Tego samego

dnia rozpocznie się konfe rencja popu -

larno-naukowa „Współ praca organi-

zacji pozarządowych z jednostkami 

samorządu terytor ial nego” organizo-

wana przez Średzkie Towarzystwo 

Kulturalne Semina rium, która po-

trwa dwa dni. O kul turze opowiadać 

będą nie tylko członkowie Średzkiego 

Towarzystwa Kulturalnego ale i po-

dobnych to warzystw ze Środy Śląskiej,

całej wielkopolski oraz liczne organi-

zacje pozarządowe z naszej gminy.

Wieczorem odbędzie się uroczysta 

sesja Rady Miejskiej, podczas któ rej

zostanie wręczony Bożennie Urbań s -

kiej medal Ad Valorem. Sesję zakoń -

czy koncert chóru Ama La Musica.

Zwieńczeniem tego dnia w Koszu-

tach będzie przedstawienie operowe 

„Mandragore” w reżyserii Piotra Zna -

nieckiego i wykonaniu artystów 

Teatru Wielkiego w Poz na niu. 

Skaner w „Łazienkach”
Następnego dnia tj. sobota 4 czerw ca,

Dorota Brzozowska poprowadzi 

w par ku „Łazienki” 2 godziny wspa-

niałej zabawy dla najmłodszych, 

następnie wystąpi Kabaret Masz-

talscy, a zaraz po nich zespół Dorado 

Band grający największe polskie i za-

graniczne przeboje muzyczne. Po 

koncercie warto będzie się przenieść 

na Stary Rynek gdzie pod gołym 

niebem odbędzie się przedstawienie 

Nędznicy. Miłośnicy muzycznej za -

bawy mogą zostać w parku i posłu-

chać aż do północy specjalne wyda nie

Listy Przebojów Radia Merkury 

z okazji jej 20-lecia, którą poprowadzi 

Sławek Bajew. Głównym tego wie czo -

ru będzie koncert zespołu Skaner.

Budka Sufl era
Ostatni dzień sejmików czyli fi  na-

łowa niedziela (5 czerwca) odbędzie 

się na stadionie miejskim i zapowiada 

się naprawdę gorąco. Najpierw Teatr

z Głową w Chmurach poprowadzi 

Żakinadę, która stała się już swego 

rodzaju symbolem Średzkich Sejmi -

ków. Następnie będziemy mieli przy-

jemność obejrzeć przedstawienie 

„Pali się” w wykonaniu właśnie Te-

atru z Głową w Chmurach. Miło ś -

nicy wokalnych talentów będą mieli 

możliwość wysłuchania koncertu 

Finalistów znanego programu „Szan sa 

na Sukces” po której przyjdzie czas na 

gwiazdę tegorocznych Sejmików – 

Budkę Sufl era. Sejmiki zakończą się 

ofi cjalnie widowiskowym pokazem 

pirotechnicznym. Zorganizowanie 

tak wielu atrakcji jest możliwe dzięki

dofi nansowaniu z Unii Europejskiej, 

które gmina otrzymała z Wielko-

polskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013 

z wniosku „Promocja dziedzictwa 

kulturowego wraz z poprawą dos -

tępności do przedsięwzięć kultu-

ralnych w regionie Średzkim.”

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Nowe ławki dla 
spacerowiczów

Szybkie urzędy

Sejmiki coraz bliżej 

To jest obwodnica

Bezpłatne badania mammograficzne w Środzie!

Na terenie naszego miasta się poja-

wiają się już nowe ławki. Najwięcej 

będzie ich przy głównych ciągach 

ruchu pieszego, gdzie będą służyć 

spacerującym. Będą to dokładnie 

takie same ławki, które znajdują się

przy Liceum Ogólnokształcącym oraz

na Alei Olimpijczyków. Wkompo-

nowały się one ładnie w wy strój

miasta, a co najważniejsze są mocne 

i trwałe. 6 nowych ławek pojawi się 

na dworcu PKS na ul. Paderewskiego 

w ramach jego dalszej rewitalizacji. 

Dodatkowe zostaną ustawione także 

na ul. Poselskiej, na ul. Kilińskiego, 

przy pomniku 700-lecia, przy skwe -

rze por. Chałupki, jak również na

skwerze Niepodległości. Dodatkowo 

planuje się ustawienie nowych ławek

na rozbudowywanych placach zabaw

w Środzie. Łącznie w tym roku na 

terenie miasta pojawi się 31 nowych 

ławek.  Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Jest to dokładnie nowelizacja ustawy

z dnia 3 grudnia 2010 r. –  KPA czyli

Kodeks Postępowania Administra-

cyjnego oraz ustawy – Prawo postę -

powania przed sądami administra-

cyjnymi. Nowelizacja ta, wprowadza 

wiele istotnych zmian dotyczących 

postępowania administracyjnego czyli

„załatwiania się” naszych spraw 

w Urzędach. Od tego czasu petent

będzie mógł skarżyć w sądzie admi-

nistracyjnym nie tylko bezczynność 

danego organu ale także jego prze-

wlekłość, która tutaj rozumiana jest 

jako niemające celu przedłużanie 

czynności wyjaśniających w postę-

powaniu administracyjnym. Ponadto 

zmieniają się także ogólne zasady 

postępowania administracyjnego, 

które mają skłonić obywatela do

brania czynnego udziału w postę-

powaniu. Od chwili wejścia w życie 

ustawy obywatel np. ma prawo 

sporządzić kopię dokumentów z akt

sprawy, której jest stroną w postę-

powaniu. Do tej pory kodeks nie 

regulował tej kwestii, można było 

jedynie sporządzać wypisy i notatki 

z dokumentów. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Budowaną drogę o długości 

2470 m można zdecy dowanie 

nazwać obwodnicą. Wy róż -

niamy 3 rodzaje obwodnic, obwod -

nice miejskie przechodzące obrze-

żami miasta i służące do sprawnego 

ruchu międzydzielnicowego i aglo -

meracyjnego, obwodnice pozamiejskie

przechodzące poza miejską aglo-

me racją i służące dla tranzytu da-

lekobieżnego oraz śródmiejskie 

omijające ścisłe centrum miasta. Ja-

kiś czas temu w Gazecie Średz kiej

pojawiły się stwierdzenia redakto-

ra naczelnego Zbigniewa Króla, że

budowana droga nie jest obwod ni cą. 

Z defi nicji jasno wynika, że ob-

wodnica śródmiejska omija ścisłe 

centrum miasta, co przy budowie 

wyżej wymienionej drogi było za-

mysłem inwestora. Budowana ob-

wodnica ma na celu rozładowanie 

ruchu i transportu lokalnego oraz 

ukierunkowanie go poza zabytkowe 

centrum miasta i łączy w sobie cechy 

obwodnicy miejskiej ponieważ idzie

obrzeżami i łączy różne części miasta

oraz śródmiejskiej gdyż omija cent-

rum miasta. Dopuszczalny ruch na 

obwodnicy śródmiejskiej będzie mógł

toczyć się dla samochodów o odpo -

wiednim tonażu określonym prze pi-

sami po drogach gminnych do we-

wnątrz miasta.  Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Badania te będą bezpłatne dla Pań 

z roczników od 1942 do 1961, które 

nie odbywały tego typu badań w ciągu 

ostatnich 2 lat, lub w roku 2010

(w ramach Programu Profi lak tycz -

nego) otrzymały wskazania do wyko-

nania powtórnych badań po upływie 

12 miesięcy.

Na badania należy zgłosić się z Do-

wodem Osobistym i wynikiem 

(zdjęcia i opis) ostatniego badania. 

Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie

spełniających kryteriów badań bez -

płatnych, koszt mammografi i wy-

nosi 80 zł. Do badań płatnych 

niezbędne jest skierowanie od le ka -

rza rodzinnego lub lekarza specja-

listy ginekologa lub onkologa. 

Badania te zostaną przeprowadzone 

przez Centrum Medyczne św. Jerzego

z Poznania. Zapisy będą odbywają 

się telefonicznie od dnia 6 kwietnia 

2011 r. W celu uniknięcia kolejki 

konieczna jest wcześniejsza rejestra -

cja, która prowadzona jest od ponie -

działku do piątku od 8 do 16 pod 

numerem telefonu 61 844 27 27.

Gmina Środa od kilku lat współ pra -

cuje z Centrum Medycznym św. Je-

rzego, jest to już kolejna edycja bez-

płatnych badań mammografi cznych 

w naszym mieście. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Nowe ławki przy ul. Poselskiej.

Każdemu z nas załatwianie formalności w urzędach kojarzy 
się z mozolnym procesem. 11 kwietnia 2011 r. weszła w życie, 
podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 
ustawa, która ma to zmienić.

Jak na pewno większość mieszkańców naszego miasta wie,  
ruszyła  budowa drogi gminnej łączącej drogę po wiatową nr 
2410P z drogą wojewódzką nr 432. 

30 kwietnia 2011 r. przy targowisku miejskim na ul. Czerwonego Krzyża stanie ambulans 
medyczny z mammografem, w którym będą przeprowadzane badania profi laktyczne dla 
mieszkanek naszej gminy.

Niewiele ponad miesiąc został do rozpoczęcia tegorocznych 
sejmików. Przypomnijmy pokrótce o atrakcjach, które będą 
miały miejsce w tym roku. 
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W przeprowadzonej proce durze 

przetargowej wyłoniono wyko -

nawcę, którym została fi rma Przed-

siębiorstwo Wielobranżowe „APIS” 

Jadwiga Oziębło z miejscowości Ja-

rosław.  Doposażono już plac zabaw 

przy ul. Kościuszki, przy ul. Głowac-

kiego, przy ul. Lipowej, na osiedlu 

Piastowskim, plac przy ul. Niedział-

kowskiego oraz przy ul. Wawrzy-

niaka. Place te wzbogacono o nowe 

urządzenia w postaci zestawów zaba -

wowych i sprawnościowych, a także 

w mniejsze elementy i małą archi-

tekturę. W wyniku oszczędności 

o wartości blisko 60 tyś. zł. ogłoszo-

no kolejny przetarg, po którym bę-

dzie można doposażyć jeszcze więcej 

placów zabaw. Przewiduje się dopo-

sażenie tych najbardziej popular-

nych m.in. kolejny raz plac przy ul. 

Kościuszki, na Orliku oraz w Win-

nej Górze i Słupii Wielkiej. 

W większości pozostałych sołectw 

place będą doposażone z funduszy 

sołeckich. Zgodnie z planem i zało-

żeniami nowe urządzenia na placach 

zabaw objęte pierwotnym przetar-

giem zostały oddane do użytku 11 

kwietnia. Na powtórny przetarg 

wpłynęło aż 11 ofert, z czego jedną 

ofertę odrzucono ze względów for-

malnych. Wartość wszystkich zadań 

objętych tym przetargiem opiewa na 

blisko 130 tyś. zł . 

Doposażanie placów wynikających 

z drugiego przetargu planuje się na 

koniec maja tego roku.

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Przedszkole zostanie, 
ale nie na Berwińskiego

Roboty w Brodowie 
rozpoczęte

Spółka Środa XXI 
oficjalnie powołana

Przypomnijmy, że właścicielem bu -

dynku, w którym mieści się przed-

szkole jest Grupa Invest M Kwadrat, 

od którego gmina wynajmuje od 

prawie 3 lat część pomieszczeń. Jak 

pisaliśmy w poprzednim biuletynie 

umowa najmu lokalu kończy się 

w lipcu tego roku. Właściciel budynku 

zaproponował gminie podpisanie 

umowy na wynajem na kolejne 3 lata.

Burmistrz uważa jednak, że w obec-

nej sytuacji, gdzie gwałtownie wzrosła

liczba prywatnych przedszkoli już 

w przyszłym roku może nie być

chętnych do oddziału przedszkol -

nego, który znajduje się na ul. Ber-

wińskiego. W trakcie prowadzonej 

korespondencji oraz spotkania, do

jakiego doszło 8 kwietnia repre-

zentujący Grupę Invest M Kwadrat 

Jerzy Bartkowiak nie przystał na

przedstawioną przez gminę pro po-

zycję przedłużenia umowy o rok.

Spółka nie chciała odstąpić od wa -

runku 3 letniej umowy najmu oraz 

podwyższenia stawki czynszu. 

Prawdopodobnie nie byłoby całego 

problemu gdyby podczas podpisania 

umowy najmu 3 lata temu, prowa -

dzący wówczas tę sprawę ówczesny 

zastępca burmistrza Rafał Piecho-

wiak zdecydował się na propozycję 

podpisania umowy na 5 lat.

Burmistrz Wojciech Ziętkowski 

kierując się racjonalnością w wydat-

kowaniu środków gminnych widzi 

na chwilę obecną jedynie możliwość 

przedłużenia obowiązującej umowy

o rok. Taka decyzja podyktowana jest 

brakiem gwarancji zapotrzebowania 

na miejsca w przedszkolach gminnych 

w kolejnych latach, w wyniku rosnącej 

liczby przedszkoli niepublicznych, 

które w wielu przypadkach są tań sze

od gminnych. Jednak aby wyjść 

naprzeciw oczekiwaniom części ro -

dziców jak i pracowników Przedszko la

nr 2, placówka otrzymała pozwo le -

nie na przeprowadzenie naboru na

następny rok. Potencjalnym miejscem

dla dwóch grup przedszkolnych bę -

dzie Osiedle Jagiellońskie i pomiesz-

czenie, w którym obecnie uczą się 

uczniowie „zerówek” ze Szkoły Pod-

stawowej nr 3. Takie rozwiązanie 

pociąga za sobą koszty fi nansowe, ze

względu na to, że trzeba będzie 

umieścić dzieci poza siedzibą przed -

szkola. Oddziały te zostaną urucho -

mione tylko wówczas, kiedy wszystkie

przedszkola w gminie Środa będą 

miały pełne grupy. Jeśli tak się nie 

stanie trzeba będzie umieścić w po-

szczególnych przedszkolach dzieci 

tak, aby w każdym oddziale była 

pełna liczba przedszkolaków. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Obecnie przeprowadzono robo ty 

geodezyjne. Firma weszła już na grunt

i rozpoczeła roboty ziemne. Plano wa-

ne zakończenie I etapu robót, który 

objęty jest tegorocznym przetargiem 

przewiduje się na koniec sierpnia tego

roku. Koszt przedsięwzięcia obejmu-

ją cego I etap robót to około 360 tys. zł.

Przypomnijmy, że budowa nowej

strażnicy w Brodowie jest spowo-

dowana tym, że istniejąca strażnica 

stoi na gruncie prywatnym i niestety 

właściciel działki wypowiedział umo -

wę zatem gmina jest zmuszona pos ta -

wić nową strażnicę w nowym miejs cu.

Zaistniała sytuacja jest związana naj-

prawdopodobniej z błędem jed nego 

z urzędników, pracującego pod czas

kadencji burmistrza Mieczysława 

Jackowa. Wydał on zaświadczenie, że

działka, na której stoi strażnica jest

niezabudowana. W 1997 r. została 

ona sprzedana przez likwidatora Re-

jonowej Spółdzielni Produkcyjnej 

w Brodowie osobie prywatnej za bar -

dzo niską cenę. Gmina w 1998 r. wy -

stąpiła do sądu o przeniesienie włas-

ności jako, że wcześniej dysponowała 

tym gruntem i wzniosła na nim bu -

dynek. Niestety sąd nie uznał tych

argumentów i sprawa została prze-

grana. W związku z tym budowana 

jest nowa strażnica na innej działce. 

Gdyby nie błąd urzędnika gmina 

nie musiałaby w tej chwili stawiać 

nowego budynku. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Na mocy tego dokumentu utworzo-

no Radę Nadzorczą, w skład której 

weszli Piotr Nowak – przewodniczą-

cy oraz członkowie – Przemysław 

Bar czyński oraz Lubomiła Zan dro -

wicz, którzy są radcami urzędo wymi.

Nowopowołana Rada Nadzorcza na

swym pierwszym posiedzeniu wybra-

ła nie tylko swego przewodniczącego 

i powołała jednoosobowy zarząd na

czas rejestracji spółki. Prezesem zo s-

tał Jerzy Kwintkiewicz, który przy-

gotował dla gminy Lokalny Plan 

Rewitalizacji wraz ze studium wyko-

nalności projektu modernizacji targo -

wiska. Przed prezesem stoją teraz

zadania organizacyjne – uruchomie-

nia działalności, zarówno pod wzglę-

dem prawnym, jak i techniczno-

marketingowo-fi nansowym.

Plan działań jest prosty – pozyskać 

środki fi nansowe z Inicjatywy 

JESSICA na rewitalizację targowiska 

miejskiego oraz powiększyć kapitał 

dla zapewnienia środków własnych 

na realizację tego przedsięwzięcia.

Następnym krokiem będzie konkurs 

na projekt techniczny, który prze-

łoży istniejącą wizję targowiska na

szczegóły architektoniczno-budow-

lane nowego obiektu, który pow-

stanie w niedalekiej przyszłości.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Kilka tygodni temu zrobiło się głośno o fi lii Przedszkola nr 2, Osiedlowe Skrzaty na  ul. Berwiń -
skiego. Było to spowodowane kończącą się umową najmu lokalu w jakim znajduje się ta fi lia. 

Gmina Środa Wielkopolska przekazała  kwietnia br. plac bu -
dowy wykonawcy robót – fi rmie budowlanej P.P.H.U. Pewniak 
z Mosiny, która realizować będzie inwestycję budowy 
świetlicy wiejskiej wraz z częścią OSP w Brodowie. 

Burmistrz Wojciech Ziętkowski jako reprezentant gminy 
Środa 12 kwietnia podpisał akt notarialny, który ofi cjalnie 
powołał spółkę Środa XXI. 

Plac zabaw na ul. Kościuszki.

W marcowym biuletynie informowaliśmy o ogłoszeniu przetargu na doposażenie placów 
zabaw na terenie gminy. 

Coraz więcej kolorowych placów zabaw

Plac budowy w Brodowie.
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Dodatkowe 1100 m2 
chodników

Plac zabaw 
dzięki Muszkieterom

Przebudowa nawierzchni w mieście

Zostaną także wykonane nowe, bar-

dziej trwałe kołnierze betonowe stu -

dzienek kanalizacyjnych oraz wyregu -

lo wane inne instalacje. Tymi pracami

mają zostać objęte ulice: ul. Posel ska,

na odcinku od ul. Sportowej do

Ronda Jana Pawła II, ul. Prądzyń-

skiego, na odcinku od ul. Chudoby 

do ul. Jackowskiego, cała ul. Planta ża

czyli od ul. Wrzesińskiej do ul. Ne -

kielskiej oraz ul. Szlafroka. 

Gmina planuje również wykonanie 

przebudowy dróg powiatowych na 

ul. Kościuszki od ul. Poselskiej do 

przejazdu PKP oraz na ul. Hallera – 

od ul. Kochanowskiego do ul. Okrzei. 

W ramach tych remontów zostanie 

przebudowana także część ul. Har-

cerskiej – od ul.Szarych Szeregów do

Źrenicy. Przyjmuje się, że po przy-

jęciu stosownych porozumień ze 

Starostwem Powiatowym, nastąpi 

pro ces wyboru wykonawcy w drodze 

przetargu. Po podpisaniu umów 

z wybranym wykonawcą roboty pla -

no wo powinny rozpocząć się z po-

czątkiem czerwca tego roku.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Po przeprowadzeniu stosownych po -

stępowań przewiduje się remonty 

chodników przy ul. Kolegiackiej, 

wykorzystując częściowo istniejący 

materiał kamienny pochodzący 

z rozebranej płyty Starego Rynku 

(zostanie on poddany dodatkowemu 

procesowi obróbki cieplnej tzw.  pro -

mieniowaniu). Planuje się także wy -

ko nanie fragmentu chodnika przy 

ul. Nekielskiej oraz w rejonie ul. Polnej

i ul. Strzeleckiej. W ramach tych ro-

bót zostanie również okrawężniko-

wana jedna z dwóch dróg gminnych w 

Koszutach znajdująca się przy nowo-

powstałym osiedlu mieszkaniowym.  

Remonty te zostaną w całości po-

kry te z zaoszczędzonych środków 

pochodzących z pierwotnego prze-

targu. Łącznie z zaoszczędzonej kwoty

gmina wybuduje dodatkowo 1100 m2

chodników. W tej chwili fi rmy zło-

żyły oferty, trwa procedura wyboru 

wykonawcy, która zakończy się po 

planowanym zakończeniu I etapu ro -

bót czyli 15 maja tego roku. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W zamian za to fundacja bezpłatnie 

zamontuje i przekaże na rzecz gminy 

urządzenia zabawowe. Projektowany 

plac zlokalizowany będzie  na placu 

pomiędzy blokiem przy ul. Spor-

towej 3 a ul. Poselską i będzie miał 

wymiary 18 m x 18 m. Plac zostanie 

wyposażony w zestaw zabawowy, 

dwie huśtawki wahadłowe, huśtawkę 

– waszkę, piaskownicę oraz kiwak. 

Łączna wartość urządzeń zamonto-

wanych przez Fundację Muszkiete-

rowie to około 28 tyś. zł. Uroczyste 

otwarcie placu, na którym przewi-

dziane są liczne atrakcje dla dzieci 

planuje się na 4 czerwca tego roku.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W ramach przebudowy dróg na terenie miasta, gmina prze widuje wykonanie z własnych środków przebudowy pola gającej 
na wyfrezowaniu a także nałożeniu betonu asfaltowego w postaci mieszanki mineralno-asfaltowej do bardzo cienkich 
warstw na gorąco grubości około 20 mm. 

W związku z oszczędnościami 
wynikającymi z przetargu na
remonty chodników, o którym 
pisaliśmy w marcowym biu  -
letynie, gmina posiada środki
rzędu 30% wartości pier wot -
nego przetargu czyli około 120 
tys. zł na wykonanie dodat-
kowych prac związanych właś -
 nie z przebudową chodników. 

Gmina podpisała umowę 
z Fundacją Muszkieterów na 
budowę placu zabaw ba tere-
nie naszego miasta. Do zada-
nia gminy należy wskazanie 
miejsca, w którym miałby po-
wstań nowy plac, częściowe 
jego ogrodzenie oraz przygo-
towanie podłoża. 

ul. Plantaża przeznaczona do remontu w 2011 r.

Nawierzchnia na ul. Cechowej wyremontowana w 2010 r.

Solaris chce kupić 
działki od gminy

Ze względu na budowę kolejnych hal

produkcyjnych burmistrz Wojciech 

Ziętkowski zaproponował radzie 

miej skiej sprzedaż działek należą-

cych do gminy. Radni opozycyjni

wywołali dość długą dyskusję podczas

rozpatrywania projektów uchwał. 

Ostatecznie projektu nie poparł tylko

radny Rafał Piechowiak, którego pro -

pozycje nie znalazły uznania nie tylko

wśród radnych ale również u przed-

stawiciela fi rmy Solaris. Tak więc na

marcowej sesji radni zatwierdzili 

projekt uchwały dotyczący sprzeda-

ży nieruchomości niezabudowanych 

po łożonych przy ul. Brodowskiej. 

Dzięki tej decyzji rady burmistrz 

będzie mógł ogłosić przetarg na 

sprzedaż trzech działek, których 

łączna powierzchnia to prawie 0,5 h. 

Będzie to przetarg ograniczony, co 

w praktyce oznacza, że oferty mogą

składać jedynie właściciele działek

przy legających czyli w obecnej sytu acji

m.in. właśnie Solaris. Warto przypom -

nieć, że Solaris niedawno postawił 

drugą już w naszym mieście halę, 

w której produkuje tramwaje i auto-

busy miejskie, w większości są prze-

znaczone dla poznańskiego MPK. 

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Solaris wystąpił do burmistrza z wnioskiem o sprzedaż działek
przy ul. Brodowskiej przyległych do terenu, który należy już 
do tej spółki. 

Przypomnijmy, że Gmina Środa Wiel -

kopolska ogłosiła przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż 14 dzia-

łek, położonych w Środzie Wielko-

polskiej przy ul. Gnieźnieńskiej, prze -

znaczonych pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną, który odbędzie

się 9 maja. Ogłoszono również prze-

targ ustny nieograniczony na sprze-

daż nieruchomości położonej w Śro-

dzie Wielkopolskiej przy ul. Harcer-

skiej oznaczonej nr geod. 3230/15, 

o powierzchni 0,0598 ha, przezna-

czonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Przetarg odbędzie się 

13 maja. Ponadto ogłoszony został

przetarg ustny ograniczony na sprze -

daż nieruchomości położonej w Śro -

dzie Wielkopolskiej przy ul. Wawrzy-

niaka, oznaczonej nr geod. 1428/3, 

o powierzchni 0,0104 ha w celu jej 

prawidłowego zagospodarowania te-

renu, który odbędzie się w 6 maja. 

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Firma Trans Masz zaproponowała  wy -

ko nanie remontu generalnego ul. Suli -

sława za kwotę 198.818,55 zł. Była to

jedyna oferta w ogłoszonym przez 

gminę 4 kwietnia przetargu na prze-

budowę nawierzchni ulicy Sulisława 

w Środzie. 

Roboty będą wykonywane

przez 60 dni od dnia podpisania 

umowy czyli najprawdopodobniej do

końca czerwca. W zakresie zadania 

znajdą się; rozbiórka istniejącej na-

wierzchni kamiennej, okrawężniko-

wanie, ułożenie nawierzchni chodni-

ka najazdowego z kostki betonowej, 

wykonanie podbudowy, wykonanie 

nawierzchni, wykonanie odwodnie-

nia drogi oraz montaż dodatkowych 

studzienek ściekowych. W ramach 

zadania wykonawca będzie także zo -

bowiązany do shumusowania i ob-

siania trawą skarp. Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Przetargi 
na dniach

Remont ulicy 
Sulisława
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Szkoły pod gwiazdami

Projekt pozwoli na wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z gmin

wiejskich, wiejsko-miejskich oraz

z miast do 25 tys. mieszkańców 

województwa wielkopolskiego, po -

przez realizację zajęć lekcyjnych za

pomocą nowych, niekonwencjonal-

nych, innowacyjnych metod nau-

czania. W ramach projektu, zostaną 

zorganizowane zajęcia, których głów -

nym celem będzie przekazanie wiedzy 

uczniom, poprzez prowadzenie 

badań, doświadczeń, stawianie pytań 

i szukanie odpowiedzi. 

Zajęcia będą organizowane m.in. 

przez młodych naukowców z wyż -

szych uczelni, którzy będą dojeżdżać

do placówki oświatowej uczestni-

czącej w projekcie i będą obejmowały 

np.: zajęcia z fi zyki, chemii i 

biologii. 

W ramach projektu zostanie zaku pio -

ny sprzęt niezbędny do przepro wa -

dzenia zajęć (m.in. komputery, 

mikroskopy, aparaty cyfrowe, silniki 

spalinowe, lunety obserwacyjne. 

Dofi nansowanie w ramach tego 

projektu wynosi 100%. Dlatego też

szkoły, które zadeklarują chęć 

uczestnictwa w projekcie, nie będą 

ponosiły z tytułu jego realizacji 

żadnych kosztów ponieważ wszyst kie

koszty związane z zakupem ma-

teriałów dydaktycznych zostaną wpi-

sane w projekt. Główną ideą projektu 

jest przesłanie „nauka przez zabawę”, 

czyli, przeprowadzenie w każdej z 50 

szkół biorących udział w projekcie 

zajęć, w celu zainspirowania dzieci do 

rozwijania swoich pasji, jak również 

pokazania nauczycielom, że można 

uczyć inaczej, wykorzystując ciekawe 

materiały i w inny niż tradycyjny 

sposób przekazując wiedzę. 

 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Wszystkie szkoły podstawowe oraz Gimnazjum nr 1 z Gminy Środa Wielkopolska wyraziły 
wolę do przystąpienia do projektu „Szkoła pod gwiazdami”, który ma być realizowany   
w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych”. 

Mała matura w gimnazjum

Dotacja na stypendia

Na egzaminie gimnazjalnym spraw-

dzane jest opanowanie wiadomości 

i umiejętności określonych w stan-

dardach wymagań egzaminacyjnych 

będących podstawą przeprowadzania 

egzaminu w trzeciej klasie gimna zjum,

obowiązujących we wszystkich szko-

łach w Polsce. Egzamin ten sprawdza 

umiejętności międzyprzedmiotowe, 

uwzględniając powiązania między 

różnymi dziedzinami wiedzy. 

Zdawany jest w trzech częściach: 

– pierwsza obejmuje wiadomości 

 i umiejętności z zakresu przed-

 miotów humanistycznych: języka

 polskiego, historii, wiedzy o spo-

 łeczeństwie, plastyki, muzyki oraz

 uwzględnia ścieżki edukacyjne: 

 fi lozofi czną, regionalną – dzie-

 dzictwo kulturowe w regionie, 

 czytelniczą i medialną, europej-

 ską, kulturę polską na tle tradycji 

 śródziemnomorskiej; 

– druga obejmuje wiadomości 

 i umie jętności z zakresu przed-

 mio tów matematyczno przyrodni-

 czych: matematyki, biologii, geo-

 grafi i, chemii, fi zyki i astronomii 

 oraz uwzględnia ścieżki edukacyj ne:

 fi lozofi czną, prozdrowotną, ekolo -

 giczną, czytelniczą i medialną, 

 regionalną – dziedzictwo kultu-

 rowe w regionie, europejską, obro-

 nę cywilną; 

– trzecia obejmuje wiadomości 

 i umiejętności z zakresu języka 

 obcego.

Część pierwsza i druga egzaminu 

trwają po 120 minut, a część trzecia

trwa 90 minut – jest to czas przez-

naczony na rozwiązywanie zadań. Dla

uczniów z dysfunkcjami czas trwania 

egzaminu gimnazjalnego może być 

przedłużony nie więcej niż o 60 

min. w przypadku części pierwszej 

i drugiej, o 45 min. w przypadku 

części trzeciej. 

Z każdej części egzaminu gimna zjal-

nego można otrzymać maksymalnie 

50 punktów. Wyniku egzaminu 

gimnazjalnego nie odnotowuje się na

świadectwie szkolnym. Każdy gim-

nazjalista otrzymuje natomiast z OKE

odrębne zaświadczenie o uzyskanych 

przez siebie wynikach, które zostaną 

ogłoszone jak co roku w połowie 

czerwca.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Kwota w wysokości blisko 197 tys. zł

została przyznana decyzją ministra 

fi nansów. Na ten rok szkolny wpły-

nęło 322 wniosków o przyznanie 

stypendiów szkolnych z czego 303

dostały pozytywną opinię. Jak mówi

naczelnik Wydziału Oświaty, Kultu-

ry i Sportu – Andrzej Chmielewski, 

kwota ta powinna wystarczyć na wy-

płaty stypendiów szkolnych przez 

6 miesięcy. 

W roku poprzednim kwota dotacji 

była podobna jednak wpłynęło wię -

cej wniosków bo 365 i aż 349 uczniów

otrzymało stypendia i dotacja po -

krywała stypendia szkolne jedynie 

przez 5 miesięcy. W Urzędzie opi-

niowaniem wniosków o stypendia 

szkolne zajmuje się komisja w skła dzie

– Maria Mieszczak – przewodnicząca, 

Danuta Wieczorek, Ewa Ardeli oraz 

Andrzej Chmielewski. 

Rocznie na stypendia szkolne przez -

nacza się około 300 tys. zł. Mie się-

cznie uczeń otrzymuje około 100 zł.

 Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W dniach od 12 do 14 kwietnia w gimnazjach w całej Polsce odbyły się testy dla uczniów 3 klas. 
W gminie Środa mamy 4 gimnazja, w których łącznie do egzaminu podeszło 342 uczniów, 
w tym 11 z klas specjalnych.

Gmina, 4 kwietnia otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji celowej na dofi nansowanie 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym czyli na stypendia szkolne. 

Uroczystości 
w Konstantynowie Łódzkim

21 maja 2011 r. w Konstantynowie 

odbędzie się uroczyste spotkanie po-

święcone upamiętnieniu ofi ar nie-

mieckiego obozu w Konstantyno-

wie Łódzkim w latach 1940 – 1943. 

Organizatorami tych obchodów są: 

Burmistrz Miasta Konstantynów 

Łódzki Henryk Brzyszcz, Społeczny

Komitet ds. Budowy Pomnika Pol-

skich Ofi ar Niemieckiego Obozu 

w Konstantynowie oraz Stowarzy-

szenie Spadkobierców Polskich Kom -

batantów II Wojny Światowej. Uro-

czystości rozpoczną się mszą świętą 

w intencji ofi ar obozu o godzinie 

12:00 w kościele p.w. Miłosierdzia 

Bożego w Konstantynowie Łódz-

kim, po mszy nastąpi złożenie kwia-

tów pod pomnikiem na cmentarzu. 

Wszyscy chętni, którzy chcieliby 

wziąć udział w uroczystościach pro-

szeni są o telefoniczny kontakt z sekre-

tariatem burmistrza – tel. 286 77 00

w celu zarezerwowania miejsca w auto -

karze.  Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym gmina Środa
Wielko polska organizuje wyjazd na uroczystości do Konstan-
tynowa Łódzkiego.

Prymas Polski 
w Starkówcu Piątkowskim
5 kwietnia br. w kościele w Winnej 

Górze obyło się bierzmowanie, na 

które przybył arcybiskup, metropo-

lita gnieźnieński Prymas Polski – Jó-

zef Kowalczyk. Jego życzeniem było 

odwiedzić szkołę, która jest w parafi i. 

Prymas został uroczyście przywitany 

chlebem i solą przez dyrektora szko-

ły Michała Kalickiego w Starkówcu 

Piątkowskim. Na spotkanie przybyły 

zarówno dzieci jak ich rodzice, bur-

mistrz Wojciech Ziętkowski, jego

zastępca Ernest Iwańczuk oraz ko-

mendant Straży Miejskiej w Środzie 

– Paweł Ludwiczak. 

Uczniowie szkoły uświetnili pobyt

Prymasa przedstawieniem nawią zu ją-

cym do osoby papieża Jana Pawła II

oraz kardynała Stefana Wyszyń skie-

go. Po części artystycznej dyrektor 

szkoły zaprosił wszystkich zebranych 

na poczęstunek, po którym Prymas 

dokonał wpisu do pamiątkowej księ-

gi szkoły. Niewątpliwie była to waż-

na chwila w życiu szkoły. Odczuły to 

nawet dzieci, które z wielką powagą 

i bardzo grzecznie uczestniczyły 

w spotkaniu z Prymasem.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Wielkanocne spotkania
16 kwietnia w Piwnicy pod Orłem 

jak co roku odbyło się wielkanocne 

śniadanie dla osób samotnych i bez-

domnych. Przybyło blisko 50 osób, 

nie tylko bezdomnych i samotnych 

ale również ubogie rodziny z dziećmi. 

Przybyli także zaproszeni goście – ks. 

infułat Aleksander Rawecki oraz w 

imieniu burmistrza jego zastępca Er-

nest Iwańczuk. Na stołach pojawiły 

się tradycyjne, polskie potrawy oraz 

słodycze. Całe śniadanie było obsłu-

giwane nie tylko przez życzliwą ob-

sługę Piwnicy pod Orłem ale i przez 

siedmiu młodych wolontariuszy. Or-

ganizatorami corocznych spotkań są; 

Średzkie Centrum Wolontariatu, Sto-

warzyszenie Pomocy SOS oraz Ośro-

dek Wsparcia Gminna Świetlica Tera-

peutyczno – Wychowawcza. Życzenia 

świąteczne burmistrz Wojciech Zięt-

kowski złożył sobie także z członkami 

Klubu Pogodnej jesieni, na spotkaniu, 

które odbyło się 18 kwietnia. Bur-

mistrz usłyszał wiele miłych słów od 

całego Domu Pogodnej Jesieni, za co 

podziękował słodkimi, świątecznymi 

podarunkami. Na spotkaniu, oprócz 

burmistrz była także dyrektor Danu-

ta Wieczorek, oraz terapeuta Dariusz 

Stefaniak. Dzięki Marii Kozłowskiej 

i Katarzynie Keter klubowicze mogli 

cieszyć się pięknie udekorowanymi 

stołami. W Wielkanocną niedzielę 

burmistrz Wojciech Ziętkowski wziął 

także udział w świątecznym śniada-

niu z mieszkańcami Domu Pogodnej 

Jesieni, które odbyło się właśnie w sie-

dzibie DPJ-u. Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Burmistrz Wojciech Ziętkowski ogło-

sił otwarty konkurs ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie 

świad czenia pomocy, w tym prowadzenia warsztatów terapuetyczno-

usprawniających, dla osób dotkniętych chorobą cukrzycy, otyłością oraz 

zagrożonych chorobami metabolicznymi. Na zadanie to w budżecie gminy 

przeznaczono 8.000 zł, termin składania ofert mija 4 maja 2011 roku. 

 Bogna Stępa, redakcja@sroda.wlkp.pl 

Pomoc dla cukrzyków
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Szóstoklasiści 
sprawdzili swoją wiedzę

Powiatowa Komisja 
Urbanistyczno-Architektoniczna

Umowa na wykonanie 
operatów szacunkowych podpisana

Przetarg na orlika ogłoszony

Obowiązkowy sprawdzian na za koń -

czenie podstawówki sprawdza pięć

najważniejszych dla ucznia umiejęt -

ności: czytania, pisania, rozumowa-

nia, korzystania z informacji i zasto -

sowania wiedzy w praktyce. 

Uczniowie mają za zadanie m.in. 

odpowiedzieć na pytania do tekstu. 

Egzamin ten  jest jednym z warunków 

ukończenia szkoły podstawowej. 

Uczniowie na rozwiązywanie zadań 

mają godzinę. Ci z dysfunkcjami mają 

dodatkowy czas. Na sprawdzianie 

można zdobyć maksymalnie 40 pun -

któw. Sprawdzianu nie można nie

zdać. Wynik ma znaczenie tylko 

informacyjne i nie powinien być

podstawą do prowadzenia jakiej-

kolwiek selekcji. Każdy uczeń, 

który ukończył szkołę podstawową, 

niezależnie od wyników sprawdzianu 

musi być przyjęty do gimnazjum 

w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 

16 roku życia.

Sprawdzian na terenie trzech wo-

jewództw (lubuskiego, wielkopol-

skiego i zachodniopomorskiego) 

organizuje i nadzoruje Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. 

W szkole za przygotowanie i prze -

prowadzenie sprawdzianu odpowia da

przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego – dyrektor szkoły.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W skład Gminnej Komisji Urba nis -

tyczno-Architektonicznej powoły wane

są osoby związane z plano waniem

przestrzennym, projektanci, architekci

i urbaniści rekomendowani przez 

branżowe stowarzyszenia i sa morządy

zawodowe dlatego też w skład komisji

wejdą: Rafał Piechowiak, Ewa Mie-

loch–Stojczyk, Wojciech Nowak, Pa-

weł Do pierała oraz Tomasz Wojcie-

chowski. Gmina jako podstawowa 

jednostka samorządu terytorialnego,

jest także podstawową jednostką w pro-

cesie planowania przestrzennego,

dlate go też ustawa wymaga aby dla

każdej gminy funkcjonowała taka

komisja.  Do jej zadań jako organu

doradczego należy m.in. opiniowanie

opra co wań z zakresu planowania 

i zagospo da rowania przestrzennego 

czyli planów zagospodarowania prze-

strzennego, zmian w studium uwa -

runkowań i kierunków zagospo da -

rowania prze strzennego oraz innych

opracowań o charakterze architek -

tonicznym i urbanistycznym. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W wyniku ogłoszonego 16 marca tego 

roku przetargu nieograniczonego na 

sporządzanie operatów szacun ko-

wych nieruchomości położonych na

terenie gminy Środa Wielkopolska 

została podpisana umowa z fi rmą,

która wygrała przetarg czyli EKS-

PERT Biuro Wycen Piotr Bogdan 

Nowak ze Środy Wielkopolskiej. Wy -

brany wykonawca zobowiązany jest 

wykonać  zadanie do 31.03.2012 r.

Przypomnijmy, że operat szacunkowy 

jest opinią autorską rzeczoznawcy 

majątkowego o wartości nierucho-

mości i stanowi dokument urzędowy. 

Zawiera on informacje niezbędne przy

dokonywaniu wyceny nieruchomości

przez rzeczoznawcę majątkowego, 

w tym wskazanie podstaw prawnych

i uwarunkowań dokonanych czyn-

ności, rozwiązań merytorycznych, 

przedstawienia toku obliczeń, wy-

niku końcowego. Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Ogłoszenie tego przetargu było 

możliwe dzięki podpisaniu umowy 

z Marszałkiem Województwa Wiel-

kopolskiego Markiem Woźniakiem, 

dotyczącą współfi nansowania w kwo-

cie 33% wartości kwalifi kowanych 

kosztów budowy kompleksu sporto-

wego z programu „Moje boisko Orlik 

2012”, które miało miejsce 15 kwiet-

nia. Również Ministerstwo Sportu 

i Turystyki powiadomiło gminę Śro-

da o zabezpieczeniu środków na do-

fi nansowanie budowy orlika również 

w wysokości 33 % kosztów kwalifi -

kowanych. Przypomnijmy, że pro-

jekt Orlika zakłada budowę boiska 

z nawierzchnią z trawy syntetycznej 

o wymiarach 60 x 30 m. oraz boiska 

wielofunkcyjnego z nawierzchnią 

z poliuretanu potocznie zwanego 

tartanem o wymiarach 28 x 18 m.  

Większe boisko ma być przystosowa-

ne do gry w piłkę nożną. Mniejsze ma 

służyć do gry koszykówkę i siatkówkę. 

Ponadto w kompleksie znajdzie się 

skocznia w dal. Na terenie orlika po-

wstanie również budynek socjalno – 

techniczny. Całość zostanie otoczona 

nowym stalowym ogrodzeniem w wy-

sokości od 1,5 do 4 m. Dookoła boisk 

zostanie rozstawionych 9 masztów 

oświetleniowych.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

5 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 wszyscy szóstoklasiści w Polsce rozpoczęli ofi cjalnie pisanie 
testu na zakończenie szkoły podstawowej. W gminie Środa do tego testu przystąpiło 295 
uczniów klas szóstych.

Już niedługo przestanie działać Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, która 
obsługiwała gminę Środa. A to dlatego, że Starostwo Powiatowe przygotowuje się do 
utworzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która po podpisaniu 
stosownych porozumień z burmistrzem i wójtami będzie obsługiwać wszystkie gminy 
Powiatu Średzkiego. 

26 kwietnia br. burmistrz ogłosił przetarg na wykonanie 
boiska sportowego w ramach budowy kompleksu Moje 
Boisko - Orlik 2012 przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej. 
Wszystkie szczegóły dotyczące tego zamówienia można 
znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu 
Miejskiego – www.sroda.wlkp.pl. Oferty na przetarg można 
składać do 16 maja tego roku do godz. 10.00. 

Budowy drogi ciąg dalszy
Spacerując okolicami tamy na Jezio-

rze Średzkim łatwo zauważyć, że prace

przy budowie obwodnicy idą pełną

parą. Roboty są kontynuowane na 

każdym z trzech odcinków drogi. Na 

etapie I wykonano już kanalizację 

deszczową oraz w całości okrawężni-

kowano drogę. W tej chwili trwa tam

także wykonywanie podbudowy 

i spra wdzania nośności gruntu. Na 

odcinku drugim rozpoczęły się roboty

ziemne. Na etapie III budowanej

drogi natomiast wykonywane są pra-

ce przy obiekcie hydrotechnicznym.  

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Gmina Środa Wielkopolska 

planuje umieścić przy wjazdach 

do miasta nowoczesne witacze, 

które miałby za zadanie jeszcze 

lepiej promować nasze miasto. 

Witacze, które obecnie stoją 

np. przy wjeździe do miasta w 

ul. Kórnicką są już przestarzałe 

i zniszczone. Nowe konstrukcje 

miałby powstać przy wjazdach 

właśnie w ul. Kórnicką, ul. 

Niedziałkowskiego, ul. Brodowską 

oraz ul. Gnieźnieńską. Koszt 

takiego jednego witacza, którego 

wstępny projekt przedstawiamy 

poniżej to około 9600 zł.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Roboty prowadzone przy ul. Spacerowej.

Model witacza

Środa Wielkopolska 
wita!
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Azbest do usunięcia

Absolutorium 
dla spółek

W roku 2010 z terenu powiatu średz -

kiego dzięki temu programowi dofi -

nan sowano usunięcie ponad 125 

ton wyrobów zawierających azbest. 

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia 

to ponad 60 tyś. zł z czego ponad 

40 tys. zł pokrył budżet powiatu, ze 

środków przekazanych przez gminę. 

Zgodnie z regulaminem usuwaniu 

będą podlegać materiały budowlane 

zawierające szkodliwy azbest. Nie bę -

dzie można jednak uzyskać dofi  nan -

sowania na zakup nowych eleme n tów. 

Formularz wniosku można pobrać 

w Urzędzie Miejskim i w Starostwie 

Powiatowym oraz na stronach inter -

netowych tych jednostek. 

Wypełniony wniosek może składać 

właściciel lub współwłaściciel danego 

budynku w Urzędzie Miejskim. 

Wnioski te będą przyjmowane do 

końca maja tego roku.

Z treścią uchwały Rady Powiatu, 

która określa zasady ubiegania się 

o dofi nansowanie, można zapoznać 

się na stronie BIP Starostwa Powia-

towego.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W pierwszej połowie odbyły się 

walne zgromadzenia średzkich 

spółek komunalnych rozliczające 

ich władze z działalności w roku 

2010r. W rocznych zestawieniach 

przedstawiono sprawozdanie fi nan-

sowe, sprawozdanie z działalności 

Zarządu oraz sprawozdanie z dzia-

łalności Rady Nadzorczej. Bur-

mistrz Wojciech Ziętkowski, pełniąc 

funkcję właścicielską wobec Spółek 

w imieniu Gminy Środa Wielkopol-

ska udzielił Usługom Komunalnym 

i MPECWiK-owi absolutorium.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Wraz z początkiem kwietnia ruszyło zadanie; „Likwidacja 
wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego 
w 2011 roku”. 

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy

Na sesji Rady Miejskiej, która odbę-

dzie się już jutro radni zdecydują czy 

gmina sprzeda  Powiatowi Średzkie-

mu budynek PUP przy ul. Kosynie-

rów. Z racji tego, że formalnie właś-

cicielem budynku jest gmina Środa, 

Powiatowy Urząd Pracy nie może 

starać się o dofi nansowanie chociażby

na remont. Ponad to pozyskanie bu -

dynku umożliwi urzędowi pracy 

otrzymanie środków na stworzenie 

Centrum Aktywizacji Zawodowej.  

Nie jest to jedyna planowana w bie-

żącym roku transakcja pomiędzy 

gminą i powiatem. Gmina Środa 

planuje pozyskać od powiatu działki 

położone w Kijewie o czym szerzej 

w tekście; „Działki w Kijewie dla 

gminy”.

Bogna Stępa
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Budynek PUP idzie w ręce Starostwa

Przetarg na 
wykonanie 
nadzoru 
inwestorskiego

Przedmiotem tego zamówienia jest 

pełnienie nadzoru inwestorskiego  po -

przez funkcję Inżyniera kontraktu, 

Inspektora nadzoru w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wen -

tylacyjnych, gazowych, wodociągo-

wych i kanalizacyjnych, a także 

Inspekt ora nadzoru w zakresie robót 

rogowych przy budowie sieci kana-

lizacji sanitarnej i deszczowej wraz 

z odbudową nawierzchni drogi na ca-

łej szerokości jezdni wraz z kra węż -

nikami oraz wymiany sieci wodocią -

gowej na ul. Mickiewicza i na ul. Kór-

nic kiej. Szczegółowy opis wszystkich 

zadań będących przedmiotem prze -

targu w postaci dokumentacji projek-

towej jest dostępny w Wydziale Inwe -

stycji i Zamówień Publicznych Urzę du

Miejskiego, a także na stronie in ter -

netowej www.sroda.wlkp.pl w Biule-

tynie Informacji Publicznej. Oferty na

przetarg można składać do dnia 29 

kwietnia 2011 r. do godz. 10.00 

w sekretariacie Urzędu Miejskiego. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W związku z ogłoszonym przez burmistrza Wojciecha Zięt-
kowskiego na początku kwietnia przetargu na rozbudowę 
kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic 
na terenie miasta wszczęto postępowanie w sprawie wyło-
nienia jednostki nadzoru inwestorskiego przy tej właśnie 
inwestycji. 

Działki w Kijewie dla gminy

Laboratorium czeka na raport

Gmina Środa planuje wykupienie 

od Starostwa działek położonych 

w Kijewie, pomiędzy trasą katowicką

a ul. Brodowską. Wykup będzie moż -

liwy po podjęciu uchwały przez rad-

nych na sesji Rady Powiatu. Gmina 

jest zainteresowana wykupem tych 

działek ponieważ mogłaby przenieść 

tam siedziby Usług Komunalnych, 

które w tej chwili znajdują się na te-

renie miasta na ul. Szamarzewskiego 

oraz na ul. Kilińskiego. Ponadto na

działkach w Kijewie planowana jest

przeładowania odpadów komunal-

nych, która ma działać w ramach 

Za kładu Zagospodarowania Od-
pa  dów w Witaszyczkach. Działki, 

na któ rych obecnie znajdują się wyżej

wymie nio ny siedziby, gmina mogłaby 

sprzedać na inny cel za atrakcyjną 

cenę, ze względu na ich położenie. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

6 i 7 kwietnia 2011 r. w Laboratorium 

MPECWiK sp. z o.o. w Chwałkowie 

odbyła się ocena na miejscu w pro ce-

sie nadzoru z rozszerzeniem zakresu 

akredytacji. Ocena na miejscu (audit)

przeprowadzona została przez zespół 

auditorów Polskiego Centrum Akre -

dytacji: auditora wiodącego i tech-

nicznego. Oceny w procesach nadzo -

ru przeprowadza się co roku w taki 

sposób, aby w każdym 4-letnim cyklu

objęły one cały zakres akredytacji la -

boratorium. W tym roku ocena na

miejscu połączona została z rozsze-

rzeniem zakresu akredytacji o nastę-

pujące metody: pobieranie próbek wody

do picia do analiz fi zyko-che micz-

nych, oznaczanie: mętności, barwy, 

przewodności właściwej, manganu, 

żelaza, azotanów, azotynów i jonu 

amo nowego. Czas oceny na miejscu 

wyniósł 12 godzin. 

Auditorzy potwierdzili i ocenili bar-

dzo wysoko kompetencje techniczne 

personelu do wykonywania w/w 

badań i nie zapisali żadnych niezgod-

ności.

Pozostaje nam czekać na ofi cjalny ra-

port z oceny na miejscu i rozszerzenie 

zakresu akredytacji  przez  PCA. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Z uwagi na bliskość drogi względem 

głównego wejścia do Szkoły Za wo -

dowej na skrzyżowaniu zamonto-

wa no dodatkową sygnalizację dla 

pieszych w postaci aktywnych urzą -

dzeń detekcji radiowej, które 

zapalają czerwone światło gdy po -

jazdy na ul. Paderewskiego prze kra -

czają dozwoloną prędkość na tym 

odcinku zarówno z jednej, jak i z dru-

giej strony. Zamontowanie tych

urządzeń wpłynie w zdecydowany 

sposób na zwiększenie bezpieczeń-

s twa drogowego w tym rejonie. 

Urządzenie się sprawdziło – widać 

wyraźną zmianę w zachowaniu 

kierowców. Z związku z powyższym 

burmistrz podjął decyzję o za mon-

towaniu podobnych urządzeń w przy -

szłości na kolejnych ulicach m.in. na 

ul. Dolnej oraz na ul. Sportowej. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Bezpieczniej na 
Paderewskiego
Kierowcy jadący prosto  z ul.
Kórnickiej wjeżdżając na
ul. Paderewskiego rozwijają  
znaczne prędkości nie zwa-
żając nawet na istniejące tam
skrzyżowanie i oznakowanie. 
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Rozrywkowe lato 

Przygotowania Nędzników

Pierwsze posiedzenia 
nowej rady młodzieżowej

Europejscy 
Sami Swoi

Średzcy rachmistrzowie

Ze szczegółami „majówki” można 

się zapoznać na 4 stronie Średzkiego 

Biuletynu Samorządowego. Nie cały 

miesiąc później odbędą się Średzkie 

Sejmiki Kultury, które zostały opi-

sane szczegółowo w tekście „Sejmiki 

coraz bliżej”. Jeszcze w tym samym 

miesiącu, bo 25 czerwca odbędą się już

po raz kolejny w Środzie Otwarte Mis-

trzo stwa Weteranów w Triathlonie. 

Nie będzie to jednak impreza tylko 

i wyłącznie dla sportowców. W dniu

odbędzie impreza plenerowa „Otwar-

cie lata”. Nad średzkim jeziorem zos -

tanie rozstawione dmuchane miastecz -

ko dla najmłodszych. Odbędzie się

również specjalny spektakl Ekobie -

siadka dla Małolatka. Na zakończenie 

mistrzostw przewidziany jest także 

akcent muzyczny, w godzinach wie-

czornych na scenie pojawi się Gabriel 

Fleszer, z którym średzianie bez wąt -

pienia z wielką przyjemnością zaśpie -

wają wielki przebój „Kroplą desz czu”.

Po koncercie planowana jest dysko-

teka pod chmurką. Już 23 lipca odbę-

dzie się kolejna impreza sportowa – 

Maraton Pływacki. Prawie 2 tygo d-

nie później, bo 15 sierpnia odbędzie

się impreza z okazji święta Wojska

Polskiego obchodzonego na pamiątkę

zwycięskiej bitwy warszawskiej 

w 1920 r. Tego dnia, na stadionie miej -

skim dzieci będą mogły zoba czyć

„Warzywolandię”. Gwiazdą wieczoru 

będzie natomiast Paweł Kukiz 

i zespół Piersi. Pod koniec sierpnia 

odbędzie się również kolejna edycja 

Środa Rock Festiwal. W najbliższym 

czasie powinno się wyjaśnić jaka 

gwiazda rockowego grania zawita do 

Środy. 4 września to dożynki gminno 

– powiatowe, które odbędą się rów nież

na stadionie. Rozpoczną się jednak 

uroczystą mszą św. w Kolegiacie oraz 

corocznym obrzędem dożynkowym. 

Na płycie stadionu dzieci będą miały

okazję zobaczyć kolejne po „Warzy-

wolandia” widowisko tym razem 

Fruk tolandię”. Na zakończenie doży -

nek planowany jest występ zespołu

Sumptuastic, wykonujący między in -

nymi przebój „A ja będę twym anio-

łem”. O szczegółach poszczególnych 

imprez będziemy informować na 

stro nie Urzędu Miejskiego oraz 

w kolejnych numerach biuletynu.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Pomysłodawcą całego przedsię wzię -

cia jest Przemysław Piechocki, który

do spektaklu zaangażował kilku-

dziesięcioosobową grupę średzkich 

artystów. Zostali oni zakwalifi kowani 

w drodze castingu. Pod koniec marca 

próby rozpoczęli soliści czyli m.in.: 

Monika Buczkowska, Anastazja Ła-

żewska, Natalia Pajszczyk, Maciej 

Łażewski, Alicja Typańska oraz Alek -

sandra Fludra. 1 kwietnia odbyła się

pierwsza próba w hali sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 2. Próba ta,

musiała się odbyć w większym 

pomieszczeniu niż sala w Ośrodku 

Kultury ponieważ scena  rozgrywa się

dodatkowo z liczną grupą żołnierzy. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Posiedzenie to miało charakter uro -

czysty, wzięli w nim udział; bur mistrz

Wojciech Ziętkowski, zastępca bur -

mistrza Ernest Iwanczuk, przewo-

dniczący Rady Miejskiej Piotr Mie-

loch oraz radna Zuzanna Markiewicz, 

która prowadziła całą sesję. Została 

ona wybrana  opiekunem młodych 

radnych z ramienia Rady Miejskiej. Na 

pierwszym posiedzeniu pojawili się

wszyscy nowi radni czyli 21 ucz niów

średzkich gimnazjów i szkół ponad-

gimnazjalnych. Złożyli ślubowanie 

i odebrali od burmistrza listy gratu -

lacyjne. Po prezentacji wszystkich

radnych przyszedł czas na najważ-

niejszą część czyli wybór prezydium 

rady. Nowym przewodniczącym zos-

tał Hubert Błoch – uczeń Liceum 

Ogólnokształcącego, natomiast jego 

zastępcami jego brat Krystian Błoch, 

również uczeń LO, oraz Tomasz 

Szymański uczeń Zespołu Szkół 

Rolniczych. 3 tygodnie odbyło się 

kolejne już robocze posiedzenie rady.  

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Sami Swoi 5TH Anniversary będzie 

fi nałem eliminacji, które odbyły się

w różnych częściach Europy. 

Na początku marca odbyły się pierw -

sze, zagraniczne eliminacje, które mia -

ły miejsce we Włoszech, w mieście 

Brescia. Spotkało się na nich po nad

100 tancerzy. Bboy Mardok czyli

Maciej Mielcarek zasiadł w między-

narodowej komisji sędziowskiej. 

Włochy, to nie jedyny europejski 

kraj, w którym odbyły się eliminacje. 

W ostatni weekend marca od były

się ukraińskie eliminacje Samych 

Swoich, które odbyły się w Char-

kowie. Były to eliminacje dla krajów 

Europy środkowej i wschodniej, 

w których wzięło udział 120 tan-

cerzy. Pojawiła się także propozycja 

współpracy w przyszłym roku, nie

tylko na Ukrainie ale także i w Mos-

kwie. Na końcu kwietnia odbędą się 

także eliminacje w Austrii, na które 

zjadą nie tylko tancerze z Austrii, ale 

i Szwajcarii. 

Przypomnijmy, że Pierwsza edycja 

tanecznej imprezy Sami Swoi odbyła 

się 4 lata temu właśnie w Środzie. 

Inicjatorem całego wydarzenia był, 

i pozostał organizatorem kolejnych 

edycji mieszkaniec naszego miasta – 

Maciej Mielcarek. Z każdym rokiem 

impreza nabiera coraz większej rangi 

i zdobywa coraz większą liczbę 

zwolenników. 

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W poprzednim biuletynie infor-

mowaliśmy o Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań, 

który rozpoczął się 8 kwietnia a po-

trwa do końca czerwca tego roku. 

W związku z pojawianiem doniesień 

z całej Polski o oszustach, którzy 

podszywając się pod rachmistrzów 

spisowych przeprowadzają ankiety z 

mieszkańcami i zbierają informacje 

na temat ich dochodów prezentuje-

my zdjęcia wszystkich rachmistrzów 

z gminy Środa. Należy również pa-

miętać, że każdy rachmistrz spisowy 

musi posiadać odpowiednią legity-

mację, w razie jej braku powinni-

śmy odmówić sporządzenia ankiety 

i zgłosić ten fakt policji bądź w do 

Biura Spisowego, które znajduje się 

w siedzibie Urzędu Stanu Cywilne-

go w Środzie Wielkopolskiej.

Bogna Stępa 
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W długi majowy weekend rozpocznie się w naszej gminie sezon imprez plenerowych. Jak co 
roku odbędzie się kilka bardzo ciekawie się zapowiadających imprez.

Od kilku tygodni w sali Ośrodka Kultury trwają przygotowania 
do musicalu „Nędznicy”, którego premiera ma się odbyć na 
początku czerwca podczas Średzkich Sejmików Kultury. 

25 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie  Młodzieżowej 
Rady Miejskiej nowej kadencji.  

Już 14 maja czyli za dwa tygodnie odbędzie się w Środzie 
znana średzianom impreza taneczna Sami Swoi. Będzie to już 
jej piąta edycja. 

Aleksandra 
Komisarek

Anna 
Znaniecka

Bartosz 
Nowaczyk

Dominik 
Wojtuś

Ewelina 
Nowakowska

Ewelina 
Skibińska

Filip 
Waligóra

Ireneusz 
Nowak

Kamil 
Spychalski

Maciej 
Szymkowiak

Marta 
Mieszczak

Mateusz 
Jańczak

Mateusz 
Olejniczak

Michał 
Mikołajczak


