
�www.sroda.wlkp.plsierpień 2009 r.

nr 04 (45)

Ś R O D A  –  W I E L K O P O L S K I E  M I A S T O  N I S K I C H  P O D A T K Ó W

27 sierpnia 2009

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie 
z powodu śmierci 

ś. p. EDWARDA BARTOCHY
Radnego Rady Miejskiej 

Środy Wielkopolskiej
składają

koleżanki i koledzy z Rady Miejskiej 
Środy Wielkopolskiej

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 
Śp. Edwarda Bartochę 

Radnego Rady Miejskiej, Wspaniałego Człowieka.
Edwardzie spoczywaj w pokoju!

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia składa
Wojciech Ziętkowski

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wraz 
z pracownikami Urzędu Miejskiego

Koncepcja nowoczesnej trybuny na stadionie
W budżecie gminy na 2009 r. burmistrz 
Wojciech Ziętkowski zabezpieczył 
środki finansowe na remont trybuny 
oddzielającej boisko do hokeja i piłki 
nożnej na średzkim stadionie. Na 
zeszłotygodniowej sesji radni mieli 
okazję zapoznać się z przygotowaną 
koncepcją. Przy okazji budowy trybuny 
powstanie również kompletne zaplecze 
sanitarne dla zawodników. 

Wizualizacja trybuny. Widok od strony boiska hokejowego

W numerze:
- Bezpłatne badania mammogra-

ficze– s. 2
- Zaproszenie na gminne dożynki 

w Mącznikach – s. 3
- Informacja o programie „Wy-

prawka szkolna” – s. 5
- Relacje z festynów gminnych 

– s. 10

Jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o da-
cie wbicia pierwszej łopaty. Obecnie gmina 
jest na etapie planowania oraz konsultacji 
projektu. Zgodnie z planem modernizacji 
stadionu w miejscu starej trybuny, na któ-
rej o dawnych czasach świetności wciąż 
przypominają rzędy drewnianych ławek, 
powstanie trybuna z lekką konstrukcją da-
chową, łącznie na ponad dwa tysiące miejsc 
siedzących. Nowa trybuna miałaby być wy-
korzystana zarówno dla potrzeb kibiców 
piłkarskich (1442 miejsc), jak i umożliwić 
oglądanie meczów hokejowych (705 miejsc) 
oraz zmagań lekkoatletycznych. 

NoWa WIzytóWka mIasta
Ośrodek przy ul. Sportowej od lat zmaga 

się z brakiem odpowiedniego zaplecza so-
cjalnego. Obiekt, na którym kilka dyscyplin 
sportu trenuje kilkanaście drużyn w różnych 
kategoriach wiekowych, posiada tylko cztery 
niewielkie szatnie dla zawodników. Dlatego  
w projekcie zaplanowano budowę szatni dla 
zawodników, które znaleźć by się miały pod 
nową trybuną. 

Pod nową trybuną zaplanowano również 
budowę sali konferencyjnej, odnowy biolo-

gicznej dla zawodników oraz niewielkiego 
hostelu, na ok.40 osób. Powstanie hostelu 
umożliwiłoby zapraszanie zorganizowanych 
grup na zgrupowania i obozy sportowe, co 
znacznie pomogłoby w utrzymaniu ośrodka. 
Plan modernizacji ośrodka zakłada również 
poprawę warunków do uprawiania sportów 
lekkoatletycznych, m.in. poprzez budowę 
nowej bieżni. 

Powstanie nowego kompleksu spor-
towego umożliwi komfortowe oglądanie 
zmagań sportowców oraz przyniesie wy-
mierne korzyści dla średzkiego sportu.  
Trybuna będzie spełniać wysokie wymaga-
nia

Jeśli koncepcja modernizacji obiektu 
zostanie zrealizowana, w Środzie Wielko-

polskiej powstanie nowoczesny stadion 
spełniający standardy PZPN dla I ligi pił-
karskiej, PZH dla I ligi hokejowej oraz 
odpowiadający wymogom organizacji 
międzynarodowych meetingów lekkoatle-
tycznych. To ważne, jeśli wziąć pod uwagę 
wciąż rosnące wymagania techniczne, ja-
kie musi spełnić stadion, na którym me-
cze ma rozgrywać klub starający się o grę  
w rozgrywkach ligowych. 

Na sposób jeszcze wstępnie oszacować 
kosztów rozbudowy miejskiego stadionu. 
Wiadomo jednak, że koszty nie będą małe. 
W sprawę modernizacji stadionu mocno za-
angażowane są władze miasta, które przed-
stawiły koncepcję etapowania inwestycji, co 
jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. RŚ
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Mobilny ambulans medyczny pojawi się 
w Środzie Wielkopolskiej w piątek,11 wrześ-
nia, na placu targowym przy ul. Czerwone-
go Krzyża. W godzinach 8: 30 – 13: 00 i 14: 
00 – 19: 00 przeprowadzane zostaną bez-
płatne badania mammograficzne dla kobiet 
z przedziału wiekowego 50 – 69 lat (roczniki 
od 1940 do 1959), które nie odbywały tego 
typu badań w ciągu ostatnich dwóch lat lub 
w roku 2008 w ramach Programu Profilak-
tycznego otrzymały wskazania do wykona-
nia powtórnych badań po upływie 12 mie-
sięcy. Panie powyżej 35. roku życia, które 
nie spełniają kryteriów badań bezpłatnych, 
mogą wykonać badanie mammograficzne 

13 sierpnia w Poznaniu burmistrz Woj-
ciech Ziętkowski podpisał umowę z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, na mocy której gmina 
otrzyma 20 tys. zł dofinansowania za szcze-
pienie kasztanowców. 

W majowym numerze Biuletynu pisali-
śmy, że gmina zaszczepiła 452 kasztanowce 
na terenie całej gminy. Koszta zabiegu osza-
cowano na niecałe 57 tys. zł. Teraz gmina, 
dzięki porozumieniu z WFOŚiGW, otrzyma 
zwrot części zapłaconej kwoty w wys. 20 tys. zł. 

Szczepienia kasztanowców, które doko-
nuje się poprzez iniekcję preparatu do pnia 
drzewa, dokonuje się co trzy lata w okoli-
cach marca i kwietnia. W gminie takie za-
biegi wykonywane są regularnie. Preparat 
niszczy larwy szkodników szrotówka kaszta-
nowcowniaczka, które nie mają naturalnego 
wroga i dlatego trzeba zwalczać go metoda-
mi chemicznymi.                                          RŚ

Przedmiot zamówienia został podzielony 
na 2 części (zadania): 

zadanie nr 1 – zmiana kolorystyki elewa-
cji budynku wraz z przebudową wejść,

zadanie nr 2 – przebudowa skrzydła bu-
dynku dla potrzeb windy.

Zakres robót w zadaniu nr 1 obejmuje 
roboty remontowe elewacji wraz z malo-
waniem, przebudową wejść i remontem 
tarasów, natomiast zadanie nr 2 polega na 
wykonaniu robót rozbiórkowych, ziemnych 
i fundamentowych, izolacyjnych, a także na 
wykonaniu prac budowlanych (m.in. kon-
strukcja dachu i pokrycia oraz docieplenia 
więźby dachowej, wykonania odwodnienia 
liniowego, elewacji, podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych, instalacji elektrycznej, 
dostawy i montażu windy z przystosowa-
niem dla osób niepełnosprawnych). 

Zakres zamówienia nie obejmuje wyko-
nania prac związanych z cokołem budynku  
zawartych w dokumentacji projektowej. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych.

25 czerwca 2009 r. gmina podpisała umo-
wę z poznańską formą ENEA w sprawie 
kompleksowej usługi oświetlania miejsc 
publicznych, ulic, placów oraz dróg na te-
renie miasta i gminy. Firma do kwietnia 
2013 r. będzie dostarczać gminie energię 
elektryczną. Jednocześnie ENEA zobowią-
zała się do poprawy efektywności i jakości 

Przetarg na remont Urzędu Miejskiego
Gmina ogłosiła przetarg na remont 
budynku Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej przy ul Daszyńskiego 5.

Termin wykonania prac (dla obu zadań) 
upływa 15 grudnia 2009 r. Wykonawca wy-
łoniony zostanie ze względu na kryterium 
najniższej oferowanej ceny. 

Oferty można składać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej przy 
ul. Daszyńskiego 5, pok.214 do 1 września 
2009 r. do godz.10: 00. Otwarcie ofert nastą-
pi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej w dniu 1 września 2009 r. 
o godz.11.00 w pok. nr 207 (sala sesyjna).

 Szczegółowe informacje dotyczące spo-
sobu przygotowania ofert zawarte są w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ), którą wraz z załącznikami niezbęd-
nymi do złożenia oferty, można uzyskać 
bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Środzie 
Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, pok. nr 
217 w godzinach urzędowania oraz pobrać 
ze stronie internetowej http://www.sro-
dawlkp.biuletyn.net

Osobami upoważnionymi do kontaktów 
z wykonawcami w zakresie przedmiotu za-
mówienia jest Michał Orłowski z Wydziału 
Inwestycji i Zamówień – tel.061 286 77 32, 
natomiast w zakresie ustawy Prawo zamó-
wień publicznych Daniela Pawlak z Wydzia-
łu Inwestycji i Zamówień – tel.061 286 77 36

RŚ

Bezpłatne badania mammograficzne
Centrum Medyczne św. Jerzego przy współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu 
Zdrowia już po raz czwarty przeprowadzi w gminie akcję bezpłatnych badań profilaktycznych. Badania 
wykonane zostaną w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 

odpłatnie. W tym wypadku koszt badania 
wyniesie 70 zł. Należy pamiętać, że do płat-
nych badań niezbędne jest skierowanie od 
lekarza rodzinnego, ginekologa lub onkolo-
ga. 

Telefoniczne zapisy (wymagane jest po-
danie numeru PESEL) dokonywane są od 
poniedziałku do piątku w godz.8: 00 – 16: 00 
pod numerami telefonu: 061 8 442 727 lub 
061 8442 713 do 715. W przypadku nie zapeł-
nienia wszystkich miejsc istnieje możliwość 
zapisania się na badania w ambulansie. 
Na badania należy zgłosić się z dowodem 
osobistym oraz wynikiem (zdjęcia i opis) 
z ostatniej kontroli.                                     RŚ

Wymiana opraw oświetleniowych
W gminie trwa wymiana starych 
ulicznych opraw oświetleniowych na 
nowe, energooszczędne. 

oświetlenia drogowego m.in. poprzez re-
konfigurację układu sieci oświetleniowej 
oraz wymianę opraw oświetleniowych na 
energooszczędne. W sierpniu rozpoczął 
się więc proces wymiany ulicznych opraw 
oświetleniowych potrwa do końca paździer-
nika. Na terenie całej gminy firma ENEOS 
przeprowadzi wymianę 2,268 starych ulicz-
nych lamp na nowe, energooszczędne. 
Nowe oświetlenie sprawi, że na średzkich 
ulicach będzie jaśniej, a przez to bezpiecz-
niej oraz przełoży się w przyszłości na niż-
sze rachunki za prąd.                

Dofinansowane 
kasztanowce

    RŚ

Inwestycje w średzkim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji
Trwają prace modernizacyjne w średzkim 

Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Sporto-
wej. Z dnia na dzień obiekt pięknieje i staje 
się bardziej funkcjonalny. 

Jak dotąd zakończono prace związane 
z wymianą 200 metrów starego ogrodzenia 
od strony ul. Poselskiej oraz montażem no-
wych bram wjazdowych na stadion. Wsta-
wienie nowych słupków i naciągnięcie siatki 
były konieczne, ponieważ stare ogrodzenie, 
które zamontowano ponad dwadzieścia lat 
temu, było już bardzo zniszczone. Inwesty-
cja zamknęła się w kwocie 12 tys. zł. 

Jednocześnie przeprowadzane są pra-
ce remontowe na sali sportowej OSiR-u. 
Ośrodek zainwestował 64 tys. zł w wymianę 
okien wraz z remontem elewacji budynku 
od strony południowej. Stare okna nie po-
siadały żadnego zabezpieczenia termiczne-
go, zatem w okresie zimowym pojawiały się 
kłopoty z utrzymaniem odpowiedniej tem-
peratury na sali. − Ta inwestycja pozwo-
li nam obniżyć koszty ogrzewania, które 
zimą były bardzo wysokie, natomiast latem 
umożliwi lepszą termoizolację − wyjaśnia 
Wojciech Grząślewicz, dyrektor miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.                     RŚ

Wymiana okien na sali obniży koszty ogrzewania
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Zamówienie na ubezpieczenie składało 
się z dwóch części: ubezpieczenia majątku 
i odpowiedzialności cywilnej gminy oraz 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków członków gminnej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. W wyniku przetargu, któ-
rego wyniki ogłoszono 17 lipca 2009 r., wyło-
niono firmę Concordia TUW, która za kwotę 
174 162,00 zł będzie ubezpieczać majątek 

Ubezpieczona gmina

Sylwetki wykonawców:
Magdalena Durecka, piosenkarka znana 

z coverowego wykonania piosenki „Co ja w to-
bie widziałam” Anny Jantar, laureatka opol-
skich „Debiutów” z 1993 r., przed laty współ-
prowadząca telewizyjny „Koncert życzeń” 
oraz prezenterka autorskiego programu mu-
zycznego „Hity z satelity”. Jest autorką teks-
tów do piosenek m.in. Krzysztofa Krawczyka 
i Jerzego Różyckiego. W swoim dorobku po-
siada kilkanaście albumów studyjnych, m.in. 
„Tak mało Ciebie” czy „W moim sercu gra mu-
zyka”. Przez lata związana z Poznaniem, obec-
nie mieszka w rodzinnym Kluczborku. 

EKA, kapela podwórkowa założona w 2006 r. 
w Gostyniu. Kierownikiem kapeli jest Jacek 
Grajczak, który wzbogaca obfity repertuar 
poprzez pisanie tekstów oraz muzyczną aran-
żację utworów. Kapela ma na swoim koncie 
liczne sukcesy, jest m.in. laureatem XXX 
Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miej-
skiego w Przemyślu (2008 r.) czy Jarmarku 
Kapel Podwórkowych o złote łaziskie liście 
w Łaziskach Górnych, a także zwycięzcą I Wo-
jewódzkiego Konkursu Kapel Ludowych i Ka-
pel Folkloru Miejskiego w Poznaniu (2007 r.). 
W skład kapeli, która oprócz utworów włas-
nych wykonuje również popularne piosenki 
biesiadne i podwórkowe, wchodzą: Benedykt 
Nowak (akordeon), Waldemar Jędryczka (gi-
tara, śpiew), Lucjan Adamiak (klarnet, śpiew), 
Jacek Grajczak (gitara basowa, śpiew).  

Top One, jeden z pierwszych zespołów wy-
konujących muzykę dyskotekową w Polsce. 
Historia grupy sięga końca lat 80. Za sprawą 
piosenek „Ciao Italia” oraz „Biały miś” zespół 
zyskał popularność w całym kraju. Top One 
występował na festiwalu piosenki polskiej 
w Opolu oraz zaangażował się w kampanię 
prezydencką Aleksandra Kwaśniewskiego 
wykonując piosenkę „Ole Olek!”. W listopa-
dzie 2007 r. Top One wystąpił w odcinku se-
rialu „Na Wspólnej” jako zespół grający na 
weselu Żanety i Grzegorza. W 2005 r., po kilku 
latach przerwy, muzycy wrócili do działalności 
artystycznej. Obecnie grupę tworzą: Paweł 
Kucharski (śpiew), Dariusz Zwierzchowski 
(instrumenty klawiszowe) i Emil Jeleń (instru-
menty klawiszowe). 

Budowa nowych dróg w Środzie Wielkopolskiej sprawiła, że pojawiła się konieczność 
nadania nazw nowym ulicom i osiedlu. 

Targowisko bez psów
Od przyszłego roku zmieni się regulamin targowiska przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie 
Wielkopolskiej. Wniosek w tej sprawie wpłynął od samych kupców.

Gminne dożynki 
w Mącznikach
Tegoroczne dożynki gminne odbędą się w sobotę 29 
sierpnia. Po raz pierwszy Święto Plonów przeniesie 
się poza Środę Wielkopolską. Miejscem imprezy 
będzie stadion w Mącznikach. 

Nowe nazwy ulic 

i odpowiedzialność cywilną gminy wraz  
z jednostkami organizacyjnymi i instytu-
cjami kultury. Firma zaoferowała najko-
rzystniejsze warunki, zdobywając najwyż-
szą ocenę w przetargu, na którą składała 
się cena oferty (80 procent przyznanych 
punktów) oraz warunki preferowane (20 
procent). 

Równocześnie z firmą Universum To-
warzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
gmina podpisała umowę o ubezpiecze-
nie następstw nieszczęśliwych wypadków 
członków gminnej OSP. Umowę, opiewają-
cą na kwotę 9 489,00 zł, również zawarto na 
okres trzech lat.

RŚ

Przez najbliższe trzy lata Concordia 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych będzie ubezpieczycielem 
Gminy Środa Wielkopolska.

Szczegółowy program:
14.45 Przemarsz kolumny dożynkowej spod 
kościoła św. Wawrzyńca w kierunku stadionu
15.00 Msza Św. w podziękowaniu za zebrane plo-
ny
16.00 Obrzędy dożynkowe w wykonaniu Ze-
społu Pieśni i Tańca „Poligrodzianie”
17.00 koncert Magdaleny Dureckiej – pio-
senki, które śpiewamy
18.00 koncert kapeli podwórkowej „EKA” z Gosty-
nia
19.00 Prezentacja młodzieżowych grup ar-
tystycznych (m.in. grupa akrobatyczna „Ex-
trime”, para taneczna laureatów tańca towa-
rzyskiego Magda i Krzysztof)
20.00 Koncert zespołu „Top One”
21.30 Zabawa ludowa
22.30 Pokaz sztucznych ogni

Wniosek kupców dotyczy przede wszyst-
kim regulacji spraw związanych z wjaz-
dem samochodów na plac targowiska przy 
ul. Czerwonego Krzyża. Do tej pory, w okresie 
letnim, wjazd na plac handlowy możliwy był 
wyłącznie do godz.8: 00. W myśl nowej inicja-
tywy zakaz ruchu samochodowego na terenie 
targowiska obowiązywać będzie w godz.9: 00 
do 12: 00 niezależnie od pory roku. Zmiana, 
według średzkich kupców, ułatwi im dostawy  
i rozładunek zaopatrzenia. Kupcy będą rów-
nież mogli pozostawiać swoje samochody  
w czasie prowadzenia działalności handlowej 
na placu targowym przez cały rok, co dotąd 
dozwolone było tylko w okresie od paździer-
nika do końca marca, z wyjątkiem czwartków  
i sobót, kiedy ruch na targowisku był szcze-
gólnie wzmożony. 

Kupcy postulowali ponadto zmianę syste-
mu inkasowania opłat handlowych tak, aby 
inkasent pobierał od handlowców należne 
kwoty bezpośrednio przy straganie. Do-
tychczas kupcy musieli bowiem do godz.10: 
00 uiścić opłatę w punkcie poborowym, 
co zmuszało niektórych z nich do pozosta-
wiania swoich straganów bez opieki. Nowy 
regulamin targowiska ułatwi także zasady 
rezerwacji stanowisk handlowych oraz usta-
nowi całkowity zakaz wprowadzania psów 
na teren targowiska w czasie prowadzenia 
handlu. 

Postulaty kupców określone w projekcie 
uchwały zostały rozpatrzone i jednogłośnie 
przyjęte przez radnych. Nowy regulamin za-
cznie obowiązywać od początku 2010 roku.

RŚ

W wyniku przeprowadzonych podziałów 
geodezyjnych, na podstawie obowiązują-
cych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze miasta, na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej w rejonie ul. Witosa, Polnej, Nekielskiej 
i Strzeleckiej oraz pomiędzy ul. Strzelecką, 
a ul. Topolską, powstały nowe drogi i osiedle, 
które dotąd nie posiadały nazw. 

28 kwietnia Rada Miejskia podjęła stosowne 
uchwały, które 10 lipca 2009 r. zostały opubliko-
wane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. Od tej pory w mieście Śro-
da Wielkopolska możemy posługiwać się już 
nowymi nazwami: ul. rtm. Witolda Pileckiego, 
która powstała na Osiedlu Armii Krajowej, 
ul.Cicha i ul. Spokojna – nowe nazwy istnie-
jących już dróg w rejonie ulicy Nekielskiej, 
Osiedle Prymasa Wyszyńskiego – obejmują-
ce powstającą zabudowę wielorodzinną przy 
ul. Topolskiej.

Opublikowano również uchwałę zmieniającą 

nazwę części ul. I. Prądzyńskiego na ul. Posel-
ską, która nie wpłynie na zmianę istniejących 
już numerów porządkowych nieruchomości, 
pozwoli jedynie na utrzymanie ładu w nada-
waniu kolejnych nowych numerów w sposób 
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z 28 października 2004 r. w sprawie 
numeracji porządkowej nieruchomości.

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej 
radni jednogłośnie przyjęli także uchwa-
łę nadającą ulicy położonej prostopadle do 
ul. Franciszka Unruga, Tadeusza Pełczyńskiego  
i gen. Leopolda Okulickiego nazwę Dantuty 
„Inki” Siedzikówny.

Szczegółowe informacje oraz wnioski 
w sprawie nadawania nazw ulicom i nume-
rów porządkowych można znaleźć na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego www.
sroda.wlkp.pl, w kategorii ogłoszenia – spra-
wy geodezyjne oraz w Wydziale Geodezji              
i Gospodarki Przestrzennej, pok.223 i 224, tel. 
(061) 268 – 77 – 20/21.                                         JR 



www.sroda.wlkp.pl� nr 04 (45)

Ś R O D A  –  M I A S T O  L U D Z I  A K T Y W N Y C H

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyń-
skiego 5, do dnia 27 sierpnia 2009 r. wywieszone 
są wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży, wydzierżawienia i wynajęcia, tj.:

− części nieruchomości położonej w Śro-
dzie Wielkopolskiej u zbiegu ulic Prądzyń-
skiego i Kórnickiej, oznaczonej nr geod.759/1 
o powierzchni 0,1193, zapisanej w KW 17796 
na której przeznacza się do wydzierżawienia 
teren o powierzchni 478 m2, pod działalność 
gospodarczą,

− części nieruchomości położonej w Śro-
dzie Wielkopolskiej, przy ul. Marcinkowskie-
go, oznaczonej nr geod.3109, o powierzchni 
0,2589 ha, zapisanej w KW 10671, na której 
przeznacza się do wydzierżawienia teren o po-
wierzchni 200 m2 na poprawę zagospodarowa-
nia przyległej nieruchomości bez możliwości 
zabudowy,

− nieruchomości położonej w Żabikowie, 
oznaczonej nr geod.34/2, zapisanej w KW 
29882, zabudowanej budynkiem, w którym 
przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy 
o powierzchni 174,57 m2 na cele gastrono-
miczne,

− nieruchomości położonej w Żabikowie, 
oznaczonej nr geod.34/2 o powierzchni 0,7026 
ha, zapisanej w KW 29882, na której przezna-
cza się do wydzierżawienia teren o powierzch-
ni 200 m2 pod działalność gospodarczą,

− nieruchomości położone w Środzie 
Wielkopolskiej, w rejonie ulicy Lipowej, sta-
nowiące w ewidencji gruntów działki od nr 
geod.2892/16 do 2892/25, o powierzchni 0,0022 
ha każda, zapisane w KW 26137, przeznaczone 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego pod garaże murowane w zabu-
dowie szeregowej.

Bliższych informacji na temat wykazów 
udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Go-
spodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
w Środzie Wielkopolskiej, I piętro, pokój nr 
205, tel.0612867718/19. 

z up. Burmistrza
Rafał Piechowiak

Zastępca Burmistrza

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej wywie-
szony

został do dnia 3 września 2009 r. wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli 
działki przyległej położonej w Środzie Wielko-
polskiej, 

nr 3629/40.
Bliższych informacji na temat wykazu 

udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Go-
spodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
w Środzie Wielkopolskiej, pokój nr 205, I ptr.,

tel.0612867718/19.
z –ca Burmistrza miasta

Rafał Piechowiak

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację za-
dania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków prze-
znaczonych na realizację zadania:
1. Wydanie publikacji wydanej z okazji 
70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 
– 2.000,00 zł.
II. Cel zadania:
Pogłębianie znajomości historii oraz popula-
ryzacja wiedzy historycznej.
III. Zasady i warunki składania ofert:
1. Podmioty składające wnioski w otwartym 
konkursie ofert i ubiegające się o dotację    
na realizację zadania powinny posiadać oso-
bowość prawną lub upoważnienie jednostki 
wyższej posiadającej osobowość prawną do 
złożenia oferty, podpisania umowy, dyspono-
wania środkami finansowanymi i rozliczenia 
umowy.
2. Oferty należy składać na formularzu, które-
go wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru ofer-
ty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicz-
nego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207) w formie pi-
semnej w zamkniętych kopertach z napisem 
„Konkurs na realizację zadania publicznego 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury w gminie Środa Wielkopolska, zadanie 
– wydanie publikacji wydanej z okazji 70. 
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej”
3. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowa-
nej realizacji zadania, zawierający opis plano-
wanego działania,
b) informację o terminie i miejscu realizacji 
zadania, 
c) kalkulację przewidywanych kosztów reali-
zacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczo-
wych i kadrowych zapewniających realizację 
zadania,
e) informację o wcześniejszej działalności 
podmiotu składającego ofertę w zakresie,  
którego dotyczy zadanie,
f) inne istotne informacje gwarantujące rze-
telne wykonanie zadania.

Wymagane załączniki do oferty:

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
a) aktualny odpis z rejestru, b) statut, c) spra-

wozdanie merytoryczne i finansowe z całej 
działalności za 2008 rok.
Oferty należy składać do 4 września 2009 r., do 

godz.15.00. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej ul. Da-
szyńskiego 5, pokój nr 101.  
Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem 

lub pocztą elektroniczną), dostarczone   na inny 
adres lub po upływie wyznaczonego terminu, 
nie będą brały udziału w konkursie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wy-

dziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miej-
skiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Da-
szyńskiego 5, pokój nr 135, tel. (61) 286 77 46 
lub 47 w godzinach urzędowania. 
IV. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania 

ofert:
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 

9 września 2009 roku.
Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane 

będą przez Komisję Konkursową pod względem 
merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod 
uwagę w szczególności następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość projektu i jego zbież-

ność z celami zadania – 50%, b) ocena możli-
wości realizacji zadania przez podmiot, przy 
uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu 
w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy 
materialnej – 10%, c) ocena kosztów kalkulacji 
zadania pod kątem ich celowości, oszczędności 
oraz efektywności wykonania – 10%, d) korzy-
ści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji 
zadania – 30%.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa 

od wnioskowanej. 
4. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska za-

strzega sobie prawo odwołania konkursu ofert 
w całości lub części oraz przedłużenia terminu 
składania ofert.
V. Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno być realizowane od daty pod-

pisania umowy do 31 grudnia 2009 roku.
Dotacji nie można wykorzystać na:
a) prowadzenie działalności gospodarczej, 
b) realizację zadań już zleconych danej jed-

nostce przez Urząd Miejski w Środzie Wielko-
polskiej,
c) remonty,
d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek 

osoby lub grupy,

e) prowadzenie działalności politycznej.
VI. Wykaz zrealizowanych zadań.
W latach poprzednich nie realizowano ww. 

zadania ze względu na okolicznościowy i jed-
norazowy charakter, jaki powinna mieć pub-
likacja.

Burmistrz miasta
Wojciech Ziętkowski

Burmistrz Miasta Środa Wlkp.

Burmistrz Miasta Środa Wlkp.W planach jest dokończenie remontu 
rozpoczętego w 2007 r. Do zbudowania 
pozostał pasaż wejściowy oraz elewacja 
zewnętrzna budynku przy ul. Dąbrow-
skiego. Termin zakończenia prac budow-
lanych wyznaczono na 10 październi-
ka 2009 r. Wyłącznym kryterium oceny 
ofert przetargowych jest cena wykonania 
określonych w zamówieniu prac. Szcze-
gółowe informacje dotyczące ofert prze-
targowych wykonawcy mogą uzyskać  
w Ośrodku Kultury oraz na stronie in-
ternetowej www.oksroda.pl. Osobą upo-
ważnioną do kontaktów z wykonawcami 
w zakresie przedmiotu zamówienia oraz 
w zakresie ustawy Prawo zamówień pub-
licznych jest dyrektor Ośrodka Kultury 

Średzki Ośrodek Kultury ogłosił przetarg na remont elewacji i otoczenia kina 
„Baszta”. Pomimo remontu kino nie przerwie swojej działalności.

w Środzie Wielkopolskiej, Jolanta Sołty-
siak (tel.061 285 23 05). 

Nieprzekraczalny termin składania ofert 
upływa 26 sierpnia o godz.9: 00. Oferty na-
leży składać w średzkim Ośrodku Kultury 
przy ul.20 Października 30 w pok.9 (sekre-
tariat). Otwarcie ofert nastąpi 26 sierpnia 
2009 r. o godz.10: 00 w pok. nr 13. 

Od 24 maja 2009 r., kiedy dzięki znacz-
nemu wsparciu finansowemu Urzędu 
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, 
gruntownie wyremontowano i oddano do 
użytku salę kinową, w kinie „Baszta” od-
było się 219 seansów, które obejrzało łącz-
nie ponad 3300 widzów. 

RŚ

Nowa elewacja „Baszty”
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Bezpłatny Internet zostanie podłączo-
ny na trzy lata we wszystkich publicznych 
bibliotekach. Porozumienie w tej sprawie 
podpisano na początku sierpnia w Warsza-
wie. 

Porozumienie o utworzeniu Programu 
Informatyzacji Polskich Bibliotek podpisa-
li minister kultury i dziedzictwa narodowe-
go Bogdan Zdrojewski, podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Witold Drożdż, prezes Tele-
komunikacji Polskiej Maciej Witucki oraz 
prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 

Od września niepełnosprawni ucznio-
wie zamieszkujący tereny wiejskie na-
szej gminy mogą po raz kolejny zgłaszać 
się do programu „Uczeń na wsi”. 

Pilotażowy program „UCZEŃ NA WSI 
– pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne zamieszkujące 
gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiej-
skie”, który realizowany jest na terenach 
gmin całego kraju od dnia 1 września 
2007 r. do 30 czerwca 2010 r., to program, 
którego celem jest wyrównanie szans 
w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, 
będących osobami niepełnosprawnymi, 
zamieszkujących wspominane gminy. 

Założeniem programu jest poprawa 

Lampy uliczne nie oświecają radnego

Bezpłatny Internet w bibliotekach
Informacyjnego Jacek Wojnarowski.

Umowa będzie obowiązywać przez trzy 
lata. W tym czasie Telekomunikacja Polska 
zainstaluje w gminnych bibliotekach pub-
licznych i ich filiach bezpłatne połączenie  
z Internetem w technologii kablowej lub 
w systemie bezprzewodowym o najwyż-
szej możliwej szybkości. Biblioteki będą 
zwolnione z opłat abonamentowych przez 
cały okres obowiązywania porozumienia, 
a po wygaśnięciu umowy bibliotekom za-
oferowane zostaną preferencyjne warunki 
przedłużenia abonamentu. Zgodnie z za-

Program „Uczeń na wsi”
warunków kształcenia niepełnospraw-
nych uczniów oraz umożliwienie im 
uczestnictwa w zajęciach mających pod-
nieść sprawność fizyczną i psychiczną. 
Program ma również doprowadzić do 
wzrost udziału osób niepełnospraw-
nych w ogólnej liczbie osób pobiera-
jących naukę na poziomie ponadgim-
nazjalnym. Adresatami programu są 
osoby posiadające ważne orzeczenie  
o niepełnosprawności lub o stopniu nie-
pełnosprawności, pobierające naukę 
w szkole podstawowej, gimnazjum lub 
w szkole ponadgimnazjalnej zamieszku-
jące na terenie gminy wiejskiej, obszaru 
wiejskiego lub miasta do 5 tys. miesz-

łożeniami porozumienia wszystkie objęte 
programem placówki powinny uzyskać 
dostęp do Internetu w ciągu najbliższych 
dwóch lat. Instalowanie dostępu do sieci 
rozpocznie się jesienią, w pierwszej kolej-
ności w najbiedniejszych i najmniejszych 
gminach. 

Projekt jest obecnie na etapie konsulta-
cji. Nie wiadomo jeszcze, czy i w jaki sposób 
na programie skorzysta średzka biblioteka, 
która już teraz dysponuje kilkoma stanowi-
skami komputerowymi z dostępem do In-
ternetu.                                 Źródło: PAP, RŚ

kańców w gminie miejsko–wiejskiej. 
Wysokość środków PFRON przeznaczo-
nych na dofinansowanie, o którym mowa  
w ust.1 i 2, nie może przekroczyć: 
a) w przypadku ucznia szkoły podstawo-

wej lub gimnazjum – kwoty 2.000 zł w cią-
gu jednego roku szkolnego,
b) w przypadku ucznia szkoły ponad-

gimnazjalnej – kwoty 3.000 zł w ciągu 
jednego roku szkolnego, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt 3),
c) w przypadku ucznia szkoły ponadgim-

nazjalnej zobowiązanego do uiszczania 
opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4.000 zł 
w ciągu jednego roku szkolnego. 

tt

6 sierpnia na łamach „Gazety Średzkiej” 
pojawił się artykuł zarzucający urzęd-
nikom miejskim niepoprawne działanie 
świateł na ul. Głowackiego. Okazuje się, 
że artykuł jest zgodny z prawdą, lecz tyl-
ko po części. Dziennikarze „Gazety Średz-
kiej” w artykule „Jasno w dzień, ciemno 
w nocy” podali nie do końca prawdziwą 
informację o tym, że uliczne latarnie nie 
świecą w nocy. Jak udało nam się ustalić, 
wprawdzie brak oświetlenia po zmroku 
rzeczywiście wystąpił, lecz był to problem 
incydentalny, ściśle związany ze skutkami 
nawałnicy, która przeszła nad miastem. 
Przyczyna awarii była więc obiektywna, 
a jako taka niezależna od urzędników. 
Oskarżający ton artykułu był więc wysoce 
niesmaczny tym bardziej, że awaria zo-
stała usunięta przez energetykę po trzech 
dniach, na co wpływu nie mieli średzcy 
urzędnicy. Za manipulację językową na-
leży więc uznać stwierdzenie, że sytuacja 
taka zdarza się „dość często”. Upomnieć 
należy się też o rzetelność dziennikarską, 
której niestety zabrakło podczas redago-
wania artykuły. Obiektywizm wymaga 
bowiem weryfikacji informacji u źródła − 
nikt z redakcji nie kontaktował się jednak 
z Urzędem Miejskim w celu zdiagnozowa-

nia problemu.
RAdny ŚWieci nA łAMAch
W tym samym artykule można prze-

czytać o oburzeniu radnego Dariusza 
Węcławiaka faktem, że miejskie oświetle-
nie przy ul. Głowackiego zapala się zbyt 
wcześnie, wtedy, kiedy jeszcze nie zapadł 
zmrok, a na ulicy jest zupełnie jasno. Rad-
ny uważa, że latarnie powinny zapalać się 
o 30 – 40 minut później. Według radnego 
do podobnej sytuacji dochodzi także przy 
ul. Leszczyńskich, co, zdaniem Węcławia-
ka, jest przykładem niegospodarności. 

Okazuje się jednak, że zamiast rozwią-
zać problem powiadamiając o sytuacji 
stosowne jednostki Urzędu Miejskiego 
lub informując bezpośrednio energetykę, 
radny wolał zaalarmować o zdarzeniu lo-
kalną prasę. Co prawda, jak sam przyznał 
w rozmowie telefonicznej, „gdzieś tam 
kiedyś” interweniował w tej sprawie, jed-
nak ani do magistratu, ani do energetyki 
nie wpłynęło żadne pismo lub skarga od 
radnego. Radny nie pofatygował się na-
wet, aby wykonać telefon do urzędu. 

Urzędnicy sami zauważyli świece-
nie lamp w ciągu dnia i poinformowali  
o tym energetykę, ale ta, nie z winy urzęd-
ników, dokonała stosownych napraw do-

piero po trzech dniach. Nie jest rzeczą 
dziwną, że czasem zdarzają się awarie 
oświetlenia (które są zresztą w gminie na 
bieżąco usuwane). Kuriozalny jest za to 
fakt, że zazwyczaj sami mieszkańcy infor-
mują urząd o usterkach – ciekawe, dlacze-
go nie zrobił tego radny?

RAdny ŚWieci ŚWiAtłeM odBi-
tym

Warto przypomnieć, że 30 grudnia 
2008 r. radni na wniosek burmistrza pod-
jęli uchwałę nr XXVI/376/2008 w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania przez gminę 
na świadczenie usługi oświetleniowej 
w mieście i gminie Środa Wielkopolska 
m.in. na poprawę efektywności i jakości 
oświetlenia drogowego (m.in. poprzez 
wymianę opraw oświetleniowych na 
energooszczędne, montaż niezbędnych 
elementów sieci i urządzeń oraz rekon-
figurację układu sieci oświetleniowej, 
o czym piszemy w Biuletynie). Węcławiak 
interweniuje zatem w średzkich mediach 
w sprawie uchwały, za którą sam osiem 
miesięcy temu głosował na sesji Rady 
Miejskiej, a której zasadność teraz kwe-
stionuje. 

Wydaje się więc, że radny wytykając 
nieprawidłowe oświetlenie dwóch ulic 
chciał zabłysnąć, a wykazał się tylko 
kompletną niewiedzą w sprawach, w któ-
rych sam wcześniej podejmował decyzje.  

mB

Radny Dariusz Węcławiak w lokalnych mediach naświetlił problem lamp w Środzie 
Wielkopolskiej – zanim jednak zdążył zabłysnąć… zgasł. 
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Stypendium szkolne może otrzymać 
uczeń oraz słuchacz, mieszkający na tere-
nie gminy Środa Wielkopolska, znajdujący 
się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód 
osoby ubiegającej się o stypendium z mie-
siąca poprzedzającego złożenie wniosku nie 
może przekraczać 351,00 zł netto na osobę 
w rodzinie.

Stypendium szkolne przysługuje ucz-
niom szkół publicznych i niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych oraz 
słuchaczom kolegiów nauczycielskich, na-
uczycielskich kolegiów języków obcych 
i kolegiów pracowników służb społecznych, 
począwszy od pierwszej klasy szkoły podsta-
wowej do ukończenia 24 roku życia. Ważne, 
 że stypendium szkolne nie przysługuje stu-
dentom.

Stypendium może być wypłacane w trzech 
formach:

1. całkowite lub częściowe pokrycie kosz-
tów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
w tym wyrównawczych, wykraczających 
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 
planu nauczania, a także udziału w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

Dwie szkoły podstawowe SP-2, SP-3 ze Śro-
dy Wielkopolskiej, a także szkoły w Pławcach 
i Strakówcu Piątkowskim złożyły wnioski do 
Wojewody Wielkopolskiego na realizację pro-
gramu „Radosna szkoła”, który ma zapew-
nić bezpieczne warunki nauki, wychowania 
i opieki w klasach I – III szkół podstawowych. 

Łączna kwota, o którą ubiegają się szkoły 
z trenu Gminy Środa Wielkopolska wynosi 

Stowarzyszenie Teatralne „Legion” z Kór-
nika specjalizuje się w realizacji sztuk o cha-
rakterze patriotycznym. − Misją naszej grupy 
jest odkrywanie nie do końca znanych kart 
historii. Tradycja nie jest dziś w sztuce mod-
na, ale wciąż ważna − przekonuje Anna Ła-
zuka-Witek, prezes i aktorka „Legionu”. Na 
potrzebę popularyzacji tematyki patriotycz-
nej w różnych formach artystycznych zwraca 
również uwagę Marcin Libicki. − Niezbędne 
jest takie ożywienie patriotyczne, szczególnie 
wśród młodych osób. Świadomość narodowa 
jest bowiem świadomością wspólnoty losów 
historycznych − uważa były europoseł, który 
wnikliwie śledzi dokonania „Legionu”.

W Koszutach aktorzy zaprezentowali więc 
scenę faktu, przenosząc widzów w schyłko-
we lata XIX w. Scenariusz Anny Łazuki-Wi-
tek, oparty na podstawie reportażu Henryka 
Sienkiewicza „Kto da więcej?” z 1889 r. i pry-
watnej korespondencji rodziny Zamoyskich, 
opowiadał losy Władysława hrabiego Zamoy-
skiego, który rujnując prywatny majątek, 
wygrał licytację Zakopanego. Tym samym 
uchronił miasto przed zakusami niemieckich 
Żydów, którzy stanęli do licytacji. Zamoy-
skiemu daleko było do antysemityzmu, jed-
nak – jak utrzymywał – w warunkach szcze-
gólnego zagrożenia polskości, pod zaborami, 

Jak Władysław hrabia Zamoyski nabył Zakopane
Wypełniona sala Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach stała się sceną dla aktorów z grupy 
teatralnej „Legion”, która w 120. rocznicę zakupu dóbr zakopiańskich przez Władysława 
hrabiego Zamoyskiego, przedstawiła spektakl „Kto da więcej? Licytacja Zakopanego”. 

należy dołożyć wszelkich starań, by bronić 
ostatniej kolebki polskości. 

Wkład rodziny Zamoyskich w walkę o nie-
podległość kraju jest powszechnie znany. 
Okazuje się jednak, że nie wszyscy zdają 
sobie sprawę z istotnej roli, jaką rodzina ode-
grała w Wielkopolsce. − Tereny hrabiego Za-
moyskiego były bardzo rozległe. Rodzina była 
silnie związana z naszym województwem, 

a jej majątek obejmował także Środę Wiel-
kopolską. Zamoyski w okresie represji Ha-
katy w zaborze pruskim wykupywał polskie 
ziemie, a także wspierał finansowo rodaków, 
którzy chcieli nabyć grunty rolne. A wszyst-
ko po to, by w niełatwych warunkach pozba-
wienia niepodległości zachować przyczynki 
polskości − wyjaśnia Anna Łązuka-Witek.

Ze względu na historyczne związki Włady-
sława hrabiego Zamoyskiego z ziemią średz-
ką burmistrz Wojciech Ziętkowski został ku-
ratorem spektaklu, który prezentowany był 
również m.in. w Zakopanem i Kuźnicach.

RŚ

Stypendia szkolne dla uczniów i słuchaczy
(nauka języka obcego, zajęcia: sportowe, 
muzyczne, plastyczne i inne poszerzające 
wiedzę ucznia lub słuchacza);

2. pomoc rzeczowa o charakterze eduka-
cyjnym, w szczególności zakup podręczni-
ków, przyborów szkolnych, innych pomocy 
i przyrządów naukowych lub wyposażenia 
szkolnego;

3. całkowite lub częściowe pokrycie kosz-
tów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania.

Ustawowy, nieprzekraczalny termin skła-
dania wniosków o stypendium szkolne na 
rok 2009/2010 upływa 15 września 2009 r. 

Druki wniosków można pobierać od 
15 sierpnia w Wydziale Oświaty, Kultury 
i Sportu oraz od 24 sierpnia w sekretariatach 
wszystkich szkół na terenie gminy.

tt

Zgodnie z zapowiedzią od 1 września ot-
warty zostanie nowy oddział przedszkolny 
dla trzy- i czterolatków w Słupi Wielkiej. 

10 sierpnia odbyło się spotkanie rodziców 
z Burmistrzem Miasta, na którym omówiono 
szczegóły organizacji transportu dzieci do 
oddziału zamiejscowego. Deklarację uczęsz-
czania do przedszkola w Słupi Wielkiej wy-
raziło 16 rodziców. Od rana dzieci będą mo-
gły przebywać w budynku przedszkola przy 
ul. Staszica. Około godz. 7.30 autobus wraz  
z opiekunem będzie wyjeżdżał sprzed Przed-
szkola Nr 4. Powrót został przewidziany na 
godz. 14.30. Również po powrocie przedszko-
laki będą mogły czekać na swoich rodziców  
w budynku.                                                  tt

Nowy oddział
przedszkolny

„Radosna szkoła” w gminie
47275,85 zł. Program ma na celu stworzenie 
uczniom sześcio- i siedmioletnim rozpoczyna-
jącym spełnianie obowiązku szkolnego warun-
ków porównywalnych ze standardami eduka-
cji przedszkolnej. Rządowy program zakłada 
doposażenie ogródków szkolnych w sprzęt re-
kreacyjny oraz klas szkolnych i świetlicowych 
w pomoce dydaktyczne. 

tt

W sierpniu Wydział Oświaty, Kultury 
i Sportu w ramach programu „Pomocy 
materialnej dla uczniów” rozpocznie 
procedurę związaną z przyznaniem 
tegorocznych stypendiów szkolnych.



�www.sroda.wlkp.plsierpień 2009 r.

Ś R O D A  –  M I A S T O  L U D Z I  A K T Y W N Y C H

Budowa kanalizacji oraz przepompowni 
z rurociągiem tłocznym umożliwi transport 

MPECWiK oddało nowy rurociąg tłoczny
Potężna inwestycja własna Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Wodociągów i Kanalizacji, rozpoczęta na początku 2009 r., została ukończona. 
Rurociągi tłoczące ścieki z Głównej Przepompowni do Gminnej Oczyszczalni w 
Chwałkowie pracują prawidłowo. 

Powstaje kanalizacja
na ul. Topolskiej i Strzeleckiej

ścieków z zabudowań przy ul. Strzeleckiej 
i Topolskiej (a docelowo, po dalszej rozbu-
dowie sieci kanalizacji sanitarnej, także 
z ul. Witosa, gen. T. Kutrzeby, gen. Andersa 
oraz z osiedla pomiędzy ul. Strzelecką, Wi-
tosa i Bora Komorowskiego) do kolektora 
sanitarnego przy ul. Weychana. Budowana 
kanalizacja będzie również odprowadzać 
ścieki z ul. Taczaka, Milewskiego i Bemb-
nisty. Obecnie ścieki z tych rejonów odpro-
wadzane są do zbiornika bezodpływowego. 
W przyszłości do układu kanalizacyjne-
go zostaną również odprowadzane ścieki 
z ul. Jeżdżewskiego i Kapuścińskiego. 

Dotychczas wybudowano m.in. ok.300 m 
przewodu grawitacyjnego od zaprojekto-
wanej przepompowni ścieków w kierunku 
ul. Strzeleckiej oraz zamontowano zbiornik 
przepompowni o głębokości około 6,5 m.

Koszt inwestycji wyniesie 1,440,716,67 zł 
+VAT. Fundusze pochodzą z częściowo umo-
rzonego kredytu z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zaciągniętego w 2000 r. na budowę Gmin-
nej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie-
oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Obecnie trwają prace na ul. Strzeleckiej. 
Na czas prac ulica została zamknięta, a ruch 
kierowany jest ul. Polną. 

RŚ

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej na 
ul. Topolskiej i Strzeleckiej. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji 
zapewnia, że inwestycja zakończy 
się do końca września. 

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu 
podręczników jest udzielana uczniom roz-
poczynającym w roku szkolnym 2009/2010 
naukę w klasach I − III szkoły podstawowej 
oraz w klasie I gimnazjum. Pomocy udziela 
się uczniom pochodzącym z rodzin, w któ-
rych dochód na osobę w rodzinie nie prze-
kracza kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie tj.351 zł/os. Wartość pomocy nie 
może przekroczyć:

150 zł – dla ucznia kl. I szkoły podstawo-
wej

150 zł – dla ucznia kl. II szkoły podstawo-
wej 

170 zł – dla ucznia kl. III szkoły podsta-
wowej

280 zł – dla ucznia kl. I gimnazjum.
Pomoc materialna jest udzielana na 

wniosek rodziców ucznia, nauczyciela 
lub pracownika socjalnego. Wniosek na-
leży złożyć do dyrektora szkoły, do której 
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 
2009/2010. W gminie Środa Wielkopolska 
wnioski można składać do 10 września br. 
u poszczególnych dyrektorów szkół. 

tt

Wyprawka szkolna
Podobnie jak w latach ubiegłych 
rozpoczyna się rządowy program 
pomocy uczniom „Wyprawka 
Szkolna”.

StARy RuRociąg do WyMiAny
Awarie starego rurociągu wskazywały 

na jego nadmierne zużycie. Kilkudziesię-
cioletni kolektor należało zmodernizować 
lub wyłączyć z eksploatacji. Po wielu anali-
zach zapadła decyzja o budowie rurociągu 
po nowej trasie. Powstałą więc koncepcja, 
wedle której dopracowano szczegóły pro-
jektu − uzgodniono trasy, własności grun-
tu, zamówiono mapy, badania hydrogeolo-
giczne, a także wystąpiono o uzgodnienia 
do Starostwa i Gminy. MPECWiK ogłosiło 
przetarg, w którym wzięło udział kilku 
wykonawców. Po rozpatrzeniu ofert wyło-
niono doświadczoną firmę WUPRINŻ S.A. 
z Poznania. Do sfinansowania inwestycji 
pozyskano kredyt z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu 

oraz z Banku Ochrony Środowiska. 
Pod koniec stycznia ruszyła budowa, 

która ze względu na niekorzystne warun-
ki atmosferyczne była kilkanaście razy 
przerywana. Odbywające się cotygodnio-
we rady budowy pozwoliły uściślić zakres 
i harmonogram prac przewidzianych do 

wykonania na istniejącym i budowanym 
rurociągu oraz rozwiązywać niespodzia-
ne problemy – układanie w ziemi dwóch 
nitek rur wymagało bowiem dokładności 
i fachowości. Szczególnie precyzyjnie mu-
siały być wykonane przewierty pod drogą 
krajową i powiatową. W sumie wykonano 
prawie 4 km rurociągu tłocznego o śred-
nicy 400 mm. Kolejnym etapem budowy 
był montaż 9 zasuw, montaż zaworów od-
powietrzających na rurociągach oraz wy-
konanie szczelnych przejść przez ściany 
w komorach.

uRocZySte otWARcie
Ponad cztery miesiące prac dało efek-

ty.17 lipca br. o godz.12.00 burmistrz Woj-
ciech Ziętkowski dokonał symbolicznego 
otwarcia zasuwy no nowym kolektorze 
tłocznym. Wcześniej zaproszonych gości 
– władze samorządowe, radę nadzorczą, 
wykonawców i pracowników MPECWiK 
powitał prezes spółki Jan Buczkowski. Na-
stępnie nowe urządzenia poświęcił ksiądz 
proboszcz Janusz Małuszek.

W swoich wystąpieniach zarówno bur-
mistrz Ziętkowski jak i prezes Buczkow-

ski podkreślali rzeczywiste zagrożenie dla 
środowiska, jakim były awarie starego ru-
rociągu. Podziękowano wszystkim osobom 
zaangażowanym w tę inwestycję. Ponad-
to wyrażono nadzieję, że nowe kolektory 
spełnią swoje zadanie przez długie lata. 
Tym bardziej, że wykonano je z najwyższej 
jakości rur PEHD oraz zastosowano stal 
nierdzewną i armaturę firmy HAWLE.

Pozostaje nam eksploatacja i zadowo-
lenie, że unikniemy skażenia środowiska 
przyrodniczego, zgodnie z dewizą wodocią-
gów średzkich: „Naszą pracą chronimy śro-
dowisko naturalne”. Źródło: MPecWiK

Budowa kanalizacji na ul. strzeleckiej
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Pogotowie Ratunkowe – 999; 285-33-12
Pogotowie Energetyczne – 285-22-91
Pogotowie Wodociągowe – 994; 
509-566-932
Gazownia Rozdzielnia Gazu – 285-28-21
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 998; 
285-30-68
Komenda Powiatowa Policji – 997; 
286-72-00
Policyjny Telefon Zaufania – 286-72-97
Starostwo Powiatowe – 285-80-51
Urząd Gminy Dominowo – 285-92-13
Urząd Gminy Krzykosy – 285-15-14
Urząd Gminy Nowe Miasto – 287-40-06
Urząd Gminy Zaniemyśl – 285-75-80
Powiatowy Urząd Pracy – 285-80-32
Urząd Skarbowy – 285-80-91
Sąd Rejonowy – 285-80-16
Postój taksówek – 285-29-09
Zakład Pogrzebowy CONSUS 
– 285-65-76; 600-824-626
Usługi Komunalne – zakład pogrzebowy – 285-40-69; 
604-280-534
Usługi Pogrzebowe – 287-07-06; 502-108-238
Zarząd Dróg Powiatowych – 287-06-17
Rejon Dróg Krajowych – 285-34-36
Pogotowie Weterynaryjne – 285-31-50
Urząd Pocztowy:
ul. Dąbrowskiego – 285-80-01
ul. Poselska 285-25-97
Telekomunikacja Polska – 285-38-99
Dworzec PKP – 285-38-04
PKP informacja – 061-633-68-33
Polski Czerwony Krzyż – 285-34-46
Środowiskowy Dom Samopomocy 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
– 285-38-06
Dom Pogodnej Jesieni – 285-31-47
Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Życie” – 285-26-58
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – 285-
40-31
Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Astra Med” 287-06-03; 
601-971-197
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Lekmed” 
– 287-06-66; 604-266-406
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych „LEKMED-BIS”  
286-52-50
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzin-
nej „Elcor” – 285-48-38; 601-22-10-13; 601-22-10-09
Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej 
„Serce” – 287-06-30; 502-412-555
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny „Vita” – 287-06-11; 
603-40-92-99
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej „Szkol-med.” 
– 285-80-47
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współ-
uzależnienia  – 285-86-33
NZOZ Stomatologia Średzka – 285-40-31 wew. 219
APTEKI:
– „Jagiellońska” ul. Przecznica 2 
– 285-59-12
– „Nova” ul. Piłsudskiego 1a – 286-40-10
– „Pod Orłem” Stary Rynek – 285-34-11
– „Pod Złotą Wagą” ul. Dąbrowskiego 39 – 285-35-53
– „Śródmiejska” ul. Spichrzowa 3 
– 285-81-39
– „Pod Słońcem” ul. Czerwonego Krzyża 12 – 287-08-33 
– „Rodzinna” ul. 20 Paźdz. 36 A – 286-52-99
– Apteka Św. Józefa, ul. Poselska 18 – 286-50-22

Sanepid uczy zdrowej diety

Naukowcy biją na alarm: każdego roku 
przybywa dzieci ze stwierdzoną otyłością. 
Dzieci dotknięte tym problemem w więk-
szym stopniu narażone są na ryzyko miaż-
dżycy, nadciśnienia tętniczego czy de-
formacje układu kostnego. – Brak ruchu 
i nieprawidłowy sposób żywienia jest przy-
czyną otyłości, a ta z kolei może powodo-
wać wiele groźnych chorób, których można 
uniknąć zmieniając swoje przyzwyczajenia 
żywieniowo-ruchowe – przekonuje prof. dr 
hab. Jacek Wysocki, konsultant wojewódz-
ki w dziedzinie pediatrii.

nAuKA dlA PieRWSZAKóW 
i giMnAZjAliStóW

Projekt, który będzie realizowany 
w latach 2009 – 20011, skierowany jest do 
sześciolatków oraz uczniów gimnazjum. 
Wybór grupy docelowej nie jest przypad-
kowy. Jak twierdzą specjaliści w zakresie 
promocji zdrowia, podczas nauki szkol-
nej występują dwa okresy krytyczne roz-
woju dzieci i młodzieży. Wiek 6 – 7 lat 
związany jest ze zmianą stylu życia: dzie-
cko, które dotychczas większą część dnia 
było aktywne ruchowo, zaczyna spędzać 
wiele godzin w pozycji siedzącej. Wtedy 
to dziecko zaczyna dokonywać również 
pierwszych samodzielnych wyborów ży-
wieniowych – ważne, żeby były to wybory 
racjonalne. Wiek 13 – 15 to natomiast czas 
dojrzewania, w którym następuje szyb-
ki rozwój organizmu. Młodzież podatna 
jest wówczas na nieprawidłowe zachowa-
nia proponowane przez kulturę masową.  

Z jednej strony może to zwiększyć ryzyko 
otyłości, z drugiej – doprowadzić do bulimii 
czy anoreksji. Należy bowiem pamiętać, że 
otyłość zwiększa również ryzyko zaburzeń 
psychicznych. Brak akceptacji w grupie 
rówieśniczej, zaniżona samoocena, a nawet 
depresja, należą do najczęstszych objawów 
obserwowanych u otyłych dzieci.

Dlatego tak ważna jest edukacja w zakre-
sie właściwego odżywiania, która obejmie 
zarówno dzieci, jak i rodziców. Specjaliści 
w zakresie żywienia dowodzą, że odpowied-
nie odżywianie oraz kształtowanie właś-
ciwych nawyków żywieniowych w dużym 
stopniu zależy od właśnie od rodziców. 

odPoWiedniA dietA – ZdRoWe 
życie

– Odpowiednie odżywanie, a także ak-
tywność ruchowa mają zasadnicze znacze-
nie dla zdrowia człowieka przez całe życie 
– twierdzi prof. Wysocki. – Zbilansowana 
dieta może uchronić dzieci przed wieloma 
chorobami, zarówno fizycznymi jak i psy-
chicznymi w wieku dorosłym. Co więcej, 
posiłki wypełnione warzywami i owoca-
mi, sprawią, że dziecko będzie przejawiało 
większą aktywność do życia – uważa pedia-
tra. 

W powiecie średzkim w ramach projek-
tu do 2011 r. zostanie zorganizowanych 
5 szkoleń dla 150 osób, które obejmą dy-
rektorów szkół, szkolnych koordynato-
rów zdrowia, pedagogów i pielęgniarki 
środowiska szkolnego. Pierwsze spot-
kanie zaplanowano na wrzesień. Do 
szkół zostaną także dostarczone mate-
riały dydaktyczne w wersji analogowej  
i multimedialnej. Uruchomiona została 
również strona internetowa www.bad-
zmyzdrowi.pl, na której znajdują się dosto-
sowane do wieku gry edukacyjne dla dzie-
ci i młodzieży, a także przepisy kulinarne 
dla rodziców.                                              RŚ

21 sierpnia plac przy średzkim Ośrodku 
Kultury został opanowany przez raperów  
oraz fanów ulicznych rytmów − kilkanaście 
minut po godz.15 rozpoczęła się pierwsza 
edycja festiwalu „Hip-hop Rytm Ulicy”. 

Festiwal powstał z inicjatywy Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej. − Skoro w Środzie Wiel-
kopolskiej od dwóch lat z powodzeniem od-
bywa się koncert rockowy, to dlaczego nie 
zorganizować podobnej imprezy dla fanów 
rapowania? − pyta Szymon Bloch, jeden 
z organizatorów. Piątkowy koncert potwier-
dził, że w Środzie Wielkopolskiej nie braku-
je fanów ulicznych rytmów, a sam festiwal 
ma szansę na stałe wpisać się w średzki 
harmonogram koncertowy. 

Przygotowania do tak udanej imprezy 
przebiegały w iście ekspresowym tempie, 
a sam pomysł narodził się zaledwie dwa 
miesiące temu. Pytany o największe trud-
ności, Bloch przyznaje, że organizatorzy za-
czynali całkowicie od zera, choć nie musieli 
się zmagać ze szczególnymi trudnościami. 
− Na szczęście, dużo spraw udało nam się 

załatwić nieodpłatnie. Niezmiernie ważne 
było też wsparcie finansowe gminy, usług 
komunalnych, miejskiego przedsiębior-
stwa energetyki i sponsorów oraz pomoc 
organizacyjna średzkiego Ośrodka Kultury. 
Bez tego wszystkiego nie udało by się zor-
ganizować „Rytmu Ulicy” − mówi Bloch.

Festiwal przyjął niecodzienną formu-
łę, która przypadła do gustu publiczności 
hip-hopowej, charakteryzującej się przy-
wiązania do własnej miejscowości. Zapra-
szając wykonawców organizatorzy postano-
wili skoncentrować się przede wszystkim 
na lokalnym środowisku artystyczym. Na 
scenie zaprezentowali się zatem pochodzą-
cy ze Środy Wielkopolskiej Qbic oraz MC 
Zuza, a wśród artystów nie zabrakło tak-
że znanych przedstawicieli poznańskiego 
„podziemia”, takich jak Kowal czy Fugol. 
W rytm bitów licznie zgromadzoną publicz-
ność rozgrzewali również Suchy, Edizz czy 
Shellerini i Słoń z Wyższej Szkoły Robienia 
Hałasu.  

RŚ

Uliczny rytm Środy

Państwowa Inspekcja Sanitarna 
rozpoczęła akcję pod hasłem „Bądźmy 
zdrowi – wiemy, więc działamy”. 
Projekt ma zwrócić uwagę na problem 
otyłości wśród dzieci i młodzieży.
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Burmistrz
Wojciech Ziętkowski – 286-77-00 
e-mail: burmistrz@sroda.wlkp.pl 

Z-ca Burmistrza
Rafał Piechowiak – 286-77-00
e-mail: rafal@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; 0604-471-282;
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. Berwiń-
skiego 
– 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
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 Słupi 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 

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO 

Wzrosną zasiłki 
rodzinneCo jest grane w kinie „Baszta”?

kino „Baszta” 
ul. dąbrowskiego 19

tel. 061 285 36 35
Godziny otwarcia: 

Poniedziałek – wtorek 14:00 – 22:00
Środa – czwartek: NIECZYNNE
Piątek – niedziela: 14:00 – 22:00

Średzki Biuletyn Samorządowy

Już od listopada zasiłki rodzinne wzros-
ną o 40 proc. O 100 zł wzrośnie też kwota 
świadczenia pielęgnacyjnego.

Rząd przyjął rozporządzenie dotyczące 
wysokości świadczeń rodzinnych oraz do-
chodu rodziny lub dochodu osoby uczącej, 
który stanowi podstawę do ubiegania się  
o zasiłek rodzinny. Rozporządzenie zostało 
przyjęte w ostatnim momencie, bo zgodnie  
z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz.U. nr 139, poz.992), 
wysokość kryterium dochodowego oraz po-
szczególnych świadczeń musi być znana do 
15 sierpnia w roku, w którym jest przepro-
wadzana ich weryfikacja.

Rząd podtrzymał swoje dotychczasowe 
propozycje uzgodnione w ramach Komisji 
Trójstronnej, w myśli których od listopada 
zasiłki rodzinne wzrosną o 40 proc. Nowa 
kwota wyniesie odpowiednio 68 zł za dzie-
cko do piątego roku życia,91 zł – za dzie-
cko powyżej 5 lat oraz 98 zł – za osoby od 18 
do 24 roku życia. Przez kolejne trzy lata nie 
zmieni się natomiast wysokość progów do-
chodowych uprawniających do świadczeń. 
Do 2012 roku, bo wtedy, zgodnie z ustawą, 
jest przewidywana kolejna weryfikacja, 
kryterium dochodowe będzie wynosić na-
dal 504 zł na osobę w rodzinie oraz 583 zł, 
w przypadku wychowywania dziecka z orze-
czeniem o niepełnosprawności. Przyjęte 
przez rząd rozporządzenie nie uwzględnia 
więc przygotowanych przez resort pracy 
propozycji wyższych kryteriów dochodo-
wych. Miały one wynieść 539 zł i 624 zł.

W 2004 roku, kiedy nowa ustawa wcho-
dziła w życie, zasiłki rodzinne otrzymywało 
5,55 mln rodzin, natomiast w tym roku, we-
dle szacunku, uprawnionych do otrzymania 
świadczeń jest 3,26 mln osób. 

Rząd zaakceptował również propozycję 
wyższego świadczenia pielęgnacyjnego, 
które wzrośnie z 420 do 520 zł. Świadcze-
nie to przysługuje osobie, która rezygnuje 
z pracy, aby sprawować opiekę nad niepeł-
nosprawnym członkiem rodziny. Z takim 
postulatem występowało do rządu wiele or-
ganizacji stowarzyszających rodziców nie-
pełnosprawnych dzieci.

Od listopada, kiedy zacznie się nowy 
okres zasiłkowy, nie zmieni się natomiast 
wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego 
oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Źródło: gP

28.08.-01.09 Egzorcyzmy Doroy-
chy Mills 
28.08.-01.09 Epoka Lodowcowa 3
04.09.-08.09 G. I. Joe: czas kobry
04.09.-08.09 Marley i ja 
11.09.-17.09 Harry Poter i książę 
półkrwi
11.09.-17.09 Operacja Dunaj 
18.09.-24.09 Kac Vegas
18.09.-24.09  Miłość na wybiegu 

Bilety w cenie 13 zł i 11 zł (ulgowe) do 
nabycia przed seansem. Jednocześ-

nie kino zastrzega, że na żądanie da-
nego dystrybutora cena filmu może 
ulec zmianie. 
Kino zastrzega sobie prawo do zmia-
ny repertuaru. Szczegółowe godziny 
seansów dostępne są na stronie in-
ternetowej. 
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 − Chcieliśmy zorganizować rozryw-
kę dla dzieci, które z różnych przyczyn, 
nie mogły nigdzie wyjechać na wakacje 
oraz urozmaicić im czas wypoczynku od 
szkoły − wyjaśnia sołtys wsi i organizator 
festynu, Eugeniusz Karpiński. Na pły-
cie boiska w Topoli, już trzeci rok z rzę-
du, zarówno na młodszych, jak i tych tro-
chę starszych, czekały liczne atrakcje.  
Od początków organizacji festynu nadrzęd-

Już po raz siódmy cebulowe święto przy-
ciągnęło do gospodarstwa rolnego Moniki 
 i Michała Nowaków z Henrykowa licz-
nych gości z najdalszych zakątków Polski 
i zagranicy, którzy mieli okazję podziwia-
nia 64 różnych odmian cebuli na prawie 
8 ha poletek doświadczalnych. Spotkanie 
było doskonałą okazją do wymiany do-
świadczeń, ale także do zorientowania się 
w nowinkach technicznych. Odbywały się 
bowiem targi, na których zaprezentowa-
ło się ponad 60 wystawców branżowych. 
Uczestnicy imprezy mieli możliwość zapo-
znać się z bogatą ofertą firm nasiennych, 
firm nawozowych, firm maszynowych oraz 

Było wiele atrakcji, mnóstwo niespodzianek 
i dużo dobrej zabawy.15 sierpnia odbył się tra-
dycyjny już festyn w Pławcach. 

– Warto choć raz w roku organizować taki 
festyn. Pomimo codziennych kłopotów ludzie 
muszą się przecież zabawić! – mówi z entuzja-
zmem Sylwester Stachowiak. Dlatego wspól-
nie z byłą sołtys Marią Cierpiszewską, już po 
raz siódmy zorganizował festyn na boisku 
w Pławcach. 

Całodzienny festyn rozpoczął się od pił-
karskiej potyczki kawalerów i żonatych. 
Małżonkowie musieli uznać wyższość nieza-
mężnych mężczyzn, ulegając 4: 0. – Lepiej 
się jednak nie żenić – stwierdził przekornie 
jeden z widzów po zakończonym meczu. 
Pomimo przegranej, małżonkowie zapew-
niali, że za nic w świecie nie wróciliby do 
stanu kawalerskiego, a wielu zawodników 
z drużyny przeciwnej nieśmiało przebąkiwało,  
iż w kolejnym meczu chcieliby wystąpić już 
jako małżonkowie. 

Rodzinna zabawa w Topoli
Przeciąganie liny, podnoszenie 
ciężarków, mecz piłki nożnej czy 
ogromna zjeżdżalnia – prawdziwa moc 
atrakcji czekała w sobotę 8 sierpnia na 
licznych mieszkańców gminy, którzy 
wybrali się na festyn rodzinny do 
Topoli.

Zabawa w Pławcach tradycyjnie udana

Cebula opanowała Henrykowo

związanych z obsługą rolnictwa, jak banki 
czy ubezpieczalnie. 

Równocześnie – w ramach Krajowego 
Forum Młodych Rolników – odbywał się 
panel wykładowy, na którym wykładowcy 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
oraz doradcy rolni omawiali zagadnienia 
wspólnej polityki rolnej oraz odnawial-
nych źródeł energii dla polskiego rolni-
ctwa. Podczas panelu dyskusyjnego rol-
nicy dyskutowali o chemicznej ochronie 
cebuli, nawożeniu ziemniaków czy warto-
ści cebuli w diecie człowieka. Przez cały 
czas trwania imprezy uczestnicy „Święta 
cebuli i ziemniaka” mogli skorzystać też 

ną ideą jest bowiem wspólna zabawa dzieci 
i rodziców.

− Festyn trwał od rana do późnych go-
dzin wieczornych, a każda chwila była 
maksymalnie wypełnione. Myślę, że każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie − zapewnia soł-
tys. Od godziny 10 do 13 kilkusetosobowa 
publiczność mogła oklaskiwać zmagania 
miniturnieju drużyn piłkarskich, nato-
miast popołudnie było wypełnione zabawą. 
Nie zabrakło dmuchanego zamku, ogrom-
nej zjeżdżalni czy bryczki z kucykami dla 
najmłodszych oraz turnieju strzeleckiego 
czy pokazów grupy wojskowej dla nieco 
starszych. Największe emocje wzbudziła 
jednak rywalizacji podnoszenia ciężarków.

Dzieci miały też okazję do wspólnej za-
bawy z rodzicami. − W założeniu festyn 
miał także zintegrować rodziny, stąd przy-
gotowaliśmy konkurencje rodzinne na 
zasadzie współdziałania taty z synem czy 

mamy z córką, np. wspólne przeciąganie 
liny − wyjaśnia sołtys. Wieczorem odbył 
się konkurs karaoke, a na wygłodniałe 
zabawą dzieci czekały darmowe pączki 
i drożdżówki.    

Na szczęście musieli liczyć wszyscy, któ-
rzy zapragnęli wziąć udział w loterii fan-
towej. Główną nagrodą była pralka auto-
matyczna, a na szczęśliwych zwycięzców 
czekały też mniejsze upominki i… żywa gęś. 
Sołtys zapewnia jednak, że każde dziecko, 
które wzięło udział w loterii lub współza-
wodniczyło w konkursie nie odeszło bez na-
grody. − Bo ten festyn to zabawa dla dzieci, 
dlatego niezależnie od wyniku rywalizacji, 
każde dziecko, któro brało udział w zaba-
wie otrzymało jakąś nagrodę − przekonuje 
Karpiński, który chciałby złożyć serdeczne 
podziękowania licznym i hojnym darczyń-
com oraz sponsorom, bez których organiza-
cja festynu nie byłaby możliwa.               RŚ

Rolnicy i wystawcy z całej Polski zjechali 15 – 16 sierpnia do Henrykowa na 
największą w Polsce imprezę branży cebulowej – „Święto cebuli i ziemniaka”. 

z porad punktu konsultacyjnego.
– Zainteresowane osoby miały więc oka-

zję dowiedzieć się wszystkiego o uprawie 
cebuli i ziemniaków w zasadzie od mo-
mentu siewu, aż do zbioru – uważa Monika 
Nowak, organizatorka święta. 

− Z każdym rokiem wzrasta ilość uczest-
ników i wystawców. Zaczęliśmy w 2003 r. 
od 13 odmian podczas jednodniowej ekspo-
zycji w ogrodzie, a obecnie „Święto cebuli  
i ziemniaka” w Henrykowie na stałe wpi-
sało się już w kalendarz ważnych imprez 
rolniczych − mówią Nowakowie. 

Patronat honorowy nad „Świętem cebuli 
i ziemniaka” objął burmistrz Środy Wiel-
kopolskiej, Wojciech Ziętkowski.

Zdjęcia z tegorocznego „Święta cebuli 
i ziemniaka” na s.12.

RŚ

Po meczu przyszedł czas na zabawę. Starsi 
mogli spróbować swoich sił strzelając z wiatrów-
ki, albo tężyć muskuły przy podnoszeniu 20 
kilogramowych ciężarków, co – jak się okazało 
– jest konkurencją tylko pozornie nieskompli-
kowaną. Prawdziwym wyzwaniem była próba 
ujeżdżania mechanicznego byka. Dzieci zaba-
wiał natomiast zespół artystyczny Dobry Teatr 
z Poznania, którego aktorzy zaprezentowali 
m.in. pokaz chodzenia na szczudłach. Najmłod-
si wytrwale testowali wytrzymałość zjeżdżalni, 
szaleli na karuzeli, a także z zapałem skakali 
w wielkim dmuchanym zamku. 

Na starszych i młodszych czekała też loteria 
fantowa. Warto było spróbować szczęścia, gdyż 
główna nagroda – wielkie łóżko – mogła się 
przydać już po zakończeniu festynu. Impreza 
w Pławcach zakończyła się bowiem zabawą 
taneczną do białego rana, którą umilał zespół 
„Rytm”. Przed występem uczestnicy mogli 
obejrzeć pokaz sztucznych ogni. Zdjęcia z festy-
nu w Pławcach na s.12.                                             RŚ
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Mecze rozgrywano zgodnie zasadami 
siatkówki plażowej: gra toczyła się więc 
do dwóch wygranych setów po 21 punktów 
każdy, a w przypadku stanu remisowego 
rozgrywany był tie-break do 15 punktów. 
Formuła turnieju zakładała rozegranie me-
czów eliminacyjnych oraz turnieju finało-
wego.2 i 9 sierpnia na kąpielisku miejskim 
rozegrano dwa turnieje eliminacyjne, które 
wyłoniły sześć najlepszych par. W turnie-
ju finałowym, który odbył się 16 sierpnia, 
para Jankowiak – Szaroleta nie znalazła 
godnych siebie przeciwników i w meczu 
finałowych pokonała parę Janiak – An-
drzejewski, wygrywając tym samym cały 
turniej.

Organizatorem turnieju był średzki od-
dział Leader School we współpracy z Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji oraz Młodzieżową 
Radą Miejską. Nad imprezą patronat objął 
burmistrz Środy Wielkopolskiej, Wojciech 
Ziętkowski.                                                RŚ

W ten sposób władze gminy pragną 
docenić znakomite osiągnięcia mło-
dych średzkich sportowców. Łukasz 
Śmigaj oraz Anna Misterska, któ-
rzy przywieźli złoty medal za zajęcie 
I miejsca w Finałach Młodzieżowych 
Mistrzostw w Ciechanowie (15 – 16 
czerwca 2009 r.), zostali nagrodzeni 
kwotą w wysokości 200 zł. Agata Ryll 
otrzymała 200 zł za zdobycie I lokaty 
w Finałach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Sportach Halowych, które 
odbyły się w Końskich 23 – 25 czerwca 
oraz 100 zł za zajęcie I miejsca w Mię-
dzynarodowych Otwartych Mistrzo-
stwach Berlina. 

9 maja na najwyższym stopniu po -
dium w Berlinie stanęła również Mag-
dalena Leporowska, która w nagrodę 
otrzymała 150 zł, natomiast Piotr Na-
konieczny i Patryk Ryll za zajęcie dru-
giej pozycji w stolicy Niemiec otrzyma-
li po 100 zł. 

Jednocześnie burmistrz docenił wy-

Siatkarskie emocjeNagrodzeni sportowcy
Burmistrz Środy Wielkopolskiej, Wojciech Ziętkowski, wręczył nagrody pieniężne 
za wybitne osiągnięcia sportowe dla sześciorga młodych zawodników UKS 
Taekwondo Środa Wielkopolska. Burmistrz nagrodził również trenera oraz 
działaczkę klubu.

Para siatkarska Jankowiak – Szaroleta 
triumfowała w pierwszym turnieju 
siatkówki plażowej rozgrywanym 
na kąpielisku miejskim w Środzie 
Wielkopolskiej.

siłek trenera UKS Taekwondo Środa 
Wielkopolska Marcina Kicińskiego, 
który został nagrodzony kwotą 200 zł 
oraz działaczki Eugenii Przybyłowicz, 
która otrzymała 500 zł.
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Nagrodzeni sportowcy podczas spotkania 
u burmistrza

Petycja jest inicjatywą Jarosława Fracha, 
średzkiego społecznika i strażaka. Frach 
uważa, że w Środzie jest niewiele terenów 
leśnych do jazdy rowerem, dlatego zapro-
ponował budowę ścieżki rowerowej wzdłuż 
linii brzegowej Jeziora Średzkiego. Zgodnie 
z koncepcją pomysłodawcy droga miała by 
wieść ul. Niekielską oraz Plażową (w stronę 
Mącznik i Janowa), a z centrum miasta miała 
by połączyć ją przebudowana na potrzeby ru-
chu rowerowego ul. Daszyńskiego. 

Nikt nie neguje potrzeby inwestowania 
w rozwój sieci dróg rowerowych, niemniej 
sprawa wymaga rzetelnej rozwagi, o której 
– jak się zdaje – Frach zapomniał. Społecznik 
całkowicie zignorował bowiem kluczową przy 

Ślepe ścieżki Fracha

budowie sieci ścieżek rowerowych kwestię 
gruntów. Szlak rowerowy zaproponowany 
przez Fracha wiódłby np. ul. Niekielską, któ-
ra jest drogą powiatową. Należy pamiętać, że 
gmina posiada kompetencje inwestycji wy-
łącznie na prawnie podlegających jej drogach 
gminnych, natomiast gminne inwestycje na 
drogach wojewódzkich czy powiatowych 
z prawnego punktu widzenia nie są możliwe. 
Petycja skierowana powinna zostać nie tylko 
do gminy, ale także między innymi do staro-
stwa powiatowego. Na to Frach nie zwrócił 
jednak uwagi

Frach, pytany o konsultacje projektu 
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
 i Autostrad, Starostwie Powiatowym czy 

u wojewody lub marszałka województwa, 
którzy są wyłącznymi władnymi organami do 
podejmowaniu wiążących decyzji związanych  
z inwestycjami na drogach im podlegających 
(powiatowych i wojewódzkich), przyzna-
je jednak, iż nie poczynił żadnych kroków 
w tym kierunku. Wydaje się więc, że w rado-
ści ducha Frach narysował na mapie kreskę 
uznając, że w ten sposób wytycza się drogi 
rowerowe.

Gmina Środa Wielkopolska nie zapomina 
o potrzebach rowerzystów i sukcesywnie roz-
budowuje sieć dróg rowerowych. W mieście 
wybudowano dotychczas niemal pół kilome-
tra dróg przystosowanych do ruchu rowero-
wego, a kolejne dwa i pół kilometra zostanie 
oddane do użytku cyklistów razem z nową 
obwodnicą miasta. 

Cóż, jazda na skróty nie zawsze okazuje się 
skuteczna.

mB

W połowie lipca do Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej wpłynęła petycja  
o budowę drogi rowerowej wokół Jeziora Średzkiego. Jak się okazuje, koncepcja ta 
jest jednak obarczona znacznymi usterkami prawnymi.

Ks. Robert Kmieciak wraz z Radą Para-
fialną, którzy byli organizatorami festynu  
w Nietrzanowie, zadbali o połącznie tra-
dycji rolniczej z dobrą zabawą. Po prze-
prowadzeniu tradycyjnych obrzędów 

Festyn w Nietrzanowie
dożynkowych na licznych uczestników 
czekały więc liczne atrakcje. Konkuren-
cje sprawnościowe wciągnęły do zaba-
wy zarówno młodszych, jak i starszych 
uczestników festynu − oranizatorzy 
zadbali bowiem o ciepłą, rodzinną at-
mosferę. Najwięcej radości sprawiało 
przewożenie po oponach, a dużym zain-
teresowaniem  cieszyła się również lote-
ria fantowa. Najmłodsi najwięcej czasu 

spędzili jednak na karuzelach i dmucha-
nych zjeżdżalniach. 

Ze sceny, umilając zabawę, popular-
ne melodie przygrywała kapela „Rio 
Brava”, a na wszystkich wygłodniałych 
zabawą czekała grochówka i grillowane 
kiełbaski. 

Impreza zakończyła się zabawą tanecz-
ną do późnych godzin nocnych. 
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16 sierpnia w Nietrzanowie już po raz 
trzeci odbył się festyn dożynkowy. 
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