
�www.sroda.wlkp.plwrzesień 2009 r.

nr 05 (46)

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

17 września 2009

W numerze m.in.:
•	 Informacje o gminnych in-

westychach –s.2
•	 „Witaj szkoło!”, czyli rozpo-

częcie nowego roku szkolne-
go – s.4 

•	Relacja ze „Środa Rock Festi-
wal” – s.10

•	Wspomnienie 70. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 
– s.12

Samorządy mogły ubiegać się o dofinan-
sowanie ze środków unijnych, które były 
dostępne w latach 2004 – 2006, natomiast 
inwestycje z pozyskanych z Unii Europej-
skiej środków musiały zostać zrealizowane 
w latach 2004 – 2009. 

Jak wynika ze statystyk Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego gmina Środa Wiel-
kopolska w największym stopniu – w porów-
naniu do powiatu średzkiego i wszystkich 
wchodzących w jego skład gmin – wykorzy-
stała dofinansowanie ze środków unijnych 
na realizację inwestycji. 

Gmina Środa Wielkopolska na prowa-
dzone inwestycje o łącznej wartości niemal 
8,5 mln zł uzyskała prawie 6,3 mln zł dofi-
nansowania unijnego. Oznacza to, że dofi-
nansowanie per capita na mieszkańca gmi-
ny Środa Wielkopolska wyniosło 203,76 zł. 

Dla porównania, w tym samym okresie 
rozliczeniowym gmina Nowe Miasto nad 
Wartą uzyskała dofinansowanie na kwotę 
1,5 mln zł (165,23 zł na mieszkańca gminy), 
a powiat średzki – nieco ponad 1,5 mln zł 
(29,05 zł na mieszkańca). Gminy Domino-
wo, Krzykosy i Zaniemyśl nie otrzymały 
dofinansowania unijnego na realizację in-
westycji. Szczegółową wartość uzyskanego 
dofinansowania oraz wartość inwestycji ilu-
struje wykres.

W ramach pozyskanych funduszy gmina 
Środa Wielkopolska zrealizowała dwie po-
kaźne inwestycje: wybudowano pierwszy 
odcinek obwodnicy miasta Środa Wielko-
polska od strony północno-zachodniej oraz 
zrealizowano projekt budowy oczyszczalni 
ścieków wraz z rozbudową kanalizacji na 
terenach wiejskich gminy. 

Realizacja pierwszego odcinka obwodnicy 
– budowy drogi łączącej ul. Hallera z ul. To-
polską – została dofinansowana z funduszy 
UE w wysokości 2.004.342,70 zł, co stanowi 
75 proc. kosztów tej inwestycji.

Przypomnijmy, że budowa obwodnicy 
ma w założeniu uwolnić śródmieście od 
pojazdów poruszających się w kierunku 

Środa Wielkopolska liderem w wykorzystaniu dofinansowania
Gmina Środa Wielkopolska jest 
największym beneficjentem dotacji 
unijnych w powiecie. Z budżetu Unii 
Europejskiej na realizację inwestycji 
gmina otrzymała niemal 6,3 mln zł – to 
ponad czterokrotnie więcej niż powiat 
średzki.

Poznania, Swarzędza, Kostrzyna, Nekli czy 
Wrześni. Obwodnica ma również zapobiec 
przeciążeniom istniejącej już sieci drogowej 
w Środzie Wielkopolskiej, a ponadto zwięk-
szyć bezpieczeństwo mieszkańców i zniwe-
lować negatywne oddziaływanie transportu 
samochodowego w centrum miasta poprzez 
zmniejszenie emisji hałasu oraz ograni-
czenie zanieczyszczeń. Obwodnica, na co 
szczególną uwagę zwrócił Wielkopolski Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków, uchroni 
ponadto od degradacji zabytkową tkankę 
miejską. 

Ze środków unijnych – pozyskanych przez 
gminę w ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
– zrealizowano również budowę oczyszczal-
ni ścieków wraz z kanalizacją na terenach 
wiejskich gminy Środa Wielkopolska. Koszt 
inwestycji wyniósł 5.969.448,03 zł, a war-
tość dofinansowania z funduszy UE została 
określona na poziomie 4.248.336,01 zł. 

Gmina rozpoczęła realizację tego projek-
tu jeszcze przed otrzymaniem dofinanso-
wania. Umowa, na mocy której UE zwróci 
większość kosztów inwestycji, została syg-
nowana w bieżącym roku. Przeprowadzony 
projekt został skontrolowany, a wniosek 
o płatność pozytywnie rozpatrzony. Teraz 
gmina oczekuje na wypłatę zadekretowa-

nych środków pieniężnych. Zakres zakoń-
czonej już inwestycji obejmował budowę 
zbiorczych oczyszczalni ścieków na gmin-
nych terenach wiejskich oraz dziewięciu 
oczyszczalni o różnorodnej przepustowości 
wraz z kanalizacją sanitarną w Chociczy, 
Pierzchnie, Starkówcu Piątkowskim, Chu-
dzicach, Podgaju, Nadziejewie, Czarnym 
Piatkowie, Zielnikach i Żabikowie. Realizo-
wane w latach 2006 – 2008 przedsięwzięcie 
ma odciąć dopływ ścieków do dorzecza Mo-
skawy.                                                           RŚ
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Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej pla-
nuje zmianę nawierzchni na ul. Polnej. 

Wraz ze zmianą nawierzchni na ul. Polnej 
zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa. 
Termnin realizacji inwestycji uzależniony jest 
od decyzji Rady Miejskiej, która zobowiązana 
jest podjąć uchwałę niezbędną do rozpoczęcia 
prac. Przetarg na wykonanie inwestycji zosta-
nie rozpisany przez Urząd Miejski w Środzie 
Wielkopolskiej po zatwierdzeniu decyzji przez 
radnych. 

Obecnie ul. Polna jest drogą gruntową 
– w myśl projektu drogowcy mieliby ją za-
mienić na nawierzchnię z kostki brukowej. 
W projekcie zapisana jest również możliwość 
pokrycia drogi asfaltem, niemniej urzędnicy 
przyznają, że ułożenie kostki wydaje się ko-
rzystaniejsze. Kostkę brukową – w razie zaist-
nienia takiej konieczności – można bowiem 
z łatwością zdemontować, dokonać stosow-
nych napraw, a następnie umiejscowić bez ja-
kichkolwiek szkód dla nawierzchni drogi. 

RŚ

Wkrótce rozpocznie się kolejna inwestycja 
w gminie. Firma budowlana PAJO wystąpiła 
do magistratu o decyzję środowiskową oraz 
warunki zabudowy dla stacji benzynowej 
przy nowej galerii handlowej przy ul. Kiliń-
skiego w Środzie Wielkopolskiej.

Jak wyjaśnia Małgorzata Kwiatkowska 
z firmy PAJO, na stacji powstanie sześć sta-
nowisk do tankowania, niewielki sklep z pra-
są, akcesoriami samochodowymi i drobnymi 
artykułami spożywczymi oraz myjnia samo-
chodowa na dwa stanowiska. Będzie to sta-
cja samoobsługowa, czynna przez całą dobę. 
Nie udało nam się dowiedzieć, jaki koncern 
paliwowy będzie dystrybuował tam swoje 
paliwo. Pewne jest jednak, że w nowej stacji 
benzynowej zatankować będzie można na 
początku przyszłego roku.  

RŚ

Na terenie Szkoły Podstawowej w Jaro-
sławcu powstanie wielofunkcyjne boisko 
sportowe. 

Przedmiotem inwestycji gminnej jest 
rozbudowa infrastruktury sportowej obej-
mującej budowę wielofunkcyjnego boiska 
sportowego, wykorzystywanego m.in. do 
gry w koszykówkę i siatkówkę. Projekt 
przeiwduje, że rozmiary nowego boiska 
wyniosą 28x18 m, z czego pole gry wyniesie 
25x15 m. W ramach inwestycji boisko o na-
wierzchni tartanowej zostanie ogrodzone, 
a wraz z budową boiska powstanie również 
skocznia do skoków w dal o długości 10 m.

Obecnie gmina Środa Wielkopolska jest 
w przededniu rozpoczęcia procedury prze-
targowej na wykonanie obiektu. Nowe boi-
sko powstanie w pierwszych miesiącach 
przyszłego roku.                                          RŚ

W środę 9 września w Urzędzie Miejskim 
w Środzie Wielkopolskiej podpisano umo-
wę z ING Bankiem Śląskim SA Oddział 
w Poznaniu o kredyt na remont budynku 
Urzędu Miejskiego. 

W myśl sygnowanej umowy ING Bank 
Śląski udzieli i obsłuży kredyt długotermi-
nowy zaciągnięty przez gminę w wysokości 
800,000 zł na sfinansowanie remontu Urzę-
du Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej 
przy ul. Daszyńskiego 5. Koszty obsługi 
kredytu wyniosą 164.302,16 zł brutto. 

Oferta została złożona w ramach prze-
targu nieograniczonego, do którego zgłosił 
się wyłącznie ING Bank Śląski. Złożona 
przez bank oferta spełnia wszystkie wymo-
gi zamawiającego określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

RŚ

W wyniku przeprowadzonego przetargu, do 
którego zgłosiło się dwunastu wykonawców, 
za najkorzystniejszą uznano ofertę konsor-
cjum, którego liderem jest Firma Robót Dro-
gowych Krzysztof Kukulski z Kijewa. Firma 
zobowiązała się wybudować kompleks boisk 
za łączną kwotę 984 900,00 zł brutto. Wybrany 
wykonawca spełnił wszelkie wymogi zama-
wiającego określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz uzyskał najwięk-
szą iość punktów wyliczonych zgodnie z kry-
terium oceny ofert, którym była najniższa 
cena proponowanej oferty. 

Przypomnijmy, że dofinansowane z budże-
tu państwa boisko do piłki nożnej zostanie wy-

Niemal wszystkie gminne placówki oświa-
towe wykorzystały przerwę wakacyjną do 
wykonania niezbędnych remontów. Poniżej 
odnotowujemy najważniejsze z nich:

• SP nr 2: odmalowano świetlicę, gabinet lo-
gopedy, łazienki, stołówkę oraz ułożono płytki  
w szkolnej kuchni. 

• SP nr 3: odnowiono dach budynku klas 
specjalnych; przebudowano kanalizację sani-
tarną na terenie boiska szkolnego, a samo boi-
sko w części pokryto trawą. Na boisku pojawi-
ły się ponadto nowe chodniki, a nowy wygląd 
zyskały także odmalowane klasy oraz parkiet 
na sali gimnastycznej. 

• Gimnazjum nr 1: zakończyła się budowa 
zatoki dla autobusów. Wyremontowano rów-
nież pomieszczenia socjalne przy szkolnej hali 
sportowej. 

• Gimnazjum nr 2: odmalowano sale lekcyj-
ne, pokój nauczycielski oraz bibliotekę. Odno-
wiono również elewację przy wejściu bocznym 
do szkoły, a w pomieszczeniu gospodarczym 

„Orlik” wybrany
Zakończył się przetarg nieograniczony ogłoszony przez gminę Środa Wielkopolska na 
budwę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 

budowane przy skrzyżowaiu ulic Witosa i gen. 
Bora Komorowskiego. Program budowy boisk 
ze sztuczną nawierzchnią „Orlik 2012” przewi-
duje, że boisko piłkarskie będzie miało wy-
miary 30 x 62 m (w tym pole do gry wyniesie 
26 x 56 m, a powierzchnia całkowita 1860 m2). 
Ponadto boisko piłkarskie, wybudowane na 
przepuszczalnej podbudowie, zostanie ogro-
dzone siatką o wysokości 4 m, natomiast za 
bramkami zostanie umieszczony piłko-chwyt 
o wysokości 5 m. 

Obok boiska piłkarskiego powstanie rów-
nież wielofunkcyjne boisko przeznaczone do 
gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową, które 
będzie miało wymiary 19.1 x 32.1 m, a całko-

wita powierzchnia boiska wyniesie 613,11 m2. 
Boisko, które wykonawca wybuduje również 
na przepuszczalnej podbudowie, zostanie po-
kryte poliuretynową nawierzchnią. Dodatko-
wo boisko wielofunkcyjne będzie ogrodzone 
siatką, której wysokość wyniesie nie więcej 
niż 4 m. 

Oba bosika będą kompletnie wyposażone 
w niezbędny sprzęt sportowy: bramki o wy-
miarach 2 x 5 m, chorągiewki przegubowe 
do zaznaczania narożników boiska, stalowe, 
regulowane na wysokość, kosze do piłki ko-
szykowej oraz siatkę do piłki siatkowej roz-
postartą na słupach. Na terenie kompleksu 
– zgodnie z projektem – przewidziano lokali-
zację budynku sanitarnego, w którym znajdą 
się szatnie, niezbędne do korzystania z boisk 
chodniki oraz plac zabaw. Kompleks będzie 
oświetlany z 8 słupów.                                      RŚ 

Zatankujesz 
przy Kilińskiego

Wybrukują ul. Polną

Remonty w gminnych szkołach
w piwnicy wyłożono płytki. 

• ZSPiG Słupia: Odnowiono kuchnię wraz 
z zapleczem, sanitariaty uczniowskie i trzy 
sale lekcyjne, a także polakierowano parkiet 
sali gimnastycznej. 

• SP Jarosławiec: wymieniono okna w szkol-
nej kuchni.

• Przedszkole nr 1: odnowiono dwie sale, 
wymieniono grzejniki oraz założono panele.

• Przedszkole nr 2: przeprowadzono remont 
łazienki, malowanie salki gimnastycznej oraz 
zaplecza kuchennego.

• Przedszkole nr 3: wyremontowano dwie 
łazienki dla personelu, odmalowano szatnie 
i sale.

• Przedszkole nr 4: remont instalacji elek-
trycznej, podłogi i malowanie szatni dla per-
sonelu, pomieszczenia socjalnego oraz ma-
gazynu środków żywnościowych. Ponadto 
wyremontowane zostaną piwnice, kuchnia 
i instalacja wodna. 

WOKiS

Powstanie boisko 
w Jarosławcu

Podpisano umowę 
o kredyt
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Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
remont budynku Urzędu Miejskiego w Śro-
dzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego. 

Przypomnijmy, że remont budynku Urzędu 
Miejskiego podzielono na dwa zadania: zada-
nie nr 1 – zmiana kolorystyki elewacji budyn-
ku wraz z przebudową wejść, oraz zadanie nr 
2 – przebudowa skrzydła budynku dla potrzeb 
windy. Oba zadania wykona Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „DOM-MUS” Sp. z o.o. 
z Kostrzyna Wielkopolskiego. Do przetargu na 
wykonanie zadania nr 1 przystąpiło czterech 

Nowoczesny skatepark powstanie na tere-
nie średzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Sportowej tuż za boiskiem do hokeja. 

Dotychczas wykonano specjalną podbudo-
wę pod instalację urządzeń i rampy. Jest jesz-
cze zbyt wcześnie by mówić o szacunkowych 
kosztach inwestycji. Na razie uchwała w spra-
wie budowy skateparku w Środzie Wielko-
polskiej zostanie przedłożona do głosowania 
radnym miejskim podczas sesji. Po pozytyw-
nej weryfikacji radnych nastąpi otwracie prze-
targu nieograniczonego na wyłonienie wyko-
nawcy inwestycji przez pracowników Urzędu 
Miejskiego. Zgodnie z planami budowa rozpo-
cznie się wiosną przyszłego roku, a średzianie 
będą mogli się cieszyć z korzystania skatepar-
ku prawdopodobnie w kilka miesięcy później.

  RŚ

Powstanie skatepark

Wybrano wykonawcę remontu Urzędu Miejskiego

Burmistrz Miasta Środa Wlkp.
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Środzie Wielkopolskiej wywieszone 
zostały do dnia 28 września 2009 r. następujące 
wykazy:
– lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemców,
– nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działal-
ności gospodarczej, położonej w Zielniczkach. Po 
dniu 19 października br. ogłoszony zostanie prze-
targ na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
Bliższych informacji na temat wykazu udziela-
ją pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wiel-
kopolskiej, pokój nr 205, I ptr., tel.0612867718/19.
Z up. Burmistrza
Rafał Piechowiak
Zastępca Burmistrza Miasta

Na 19 września zaplanowano uroczyste ob-
chody z okazji dziesięciolecia działania „To-
warzystwa Średzkich Amazonek”. Obchody 
rozpoczną się o godz.10: 00 mszą św. w kościele 
Najświętszego Serca Jezusowego w Środzie 

W tym roku prace renowacyjne objęły 
przede wszystkim sień dworu oraz wymianę 
okien w alkierzach. Podczas remontu stara-
no się użyć materiałów współczesnych, które 
w maksymalny sposób pozwoliłyby na odtwo-
rzenie historycznego rysu wnętrza. W tym 
celu wykonano m.in. posadzkę z wapienia 
olandzkiego, która – zgodnie z ustaleniami 
historycznymi – prawdopodobnie znajdowała 
się w koszuckim dworze w XVIII w. Podczas 
remontu zastosowano ponadto angielskie ta-
pety drukowane w tradycyjny sposób sprzed 
dwustu lat. 

Równocześnie kończy się inwestycja wy-
miany okien w alkierzach, która, jak wyjaśnia 
kustosz, zwiększy bezpieczeńśtwo obiektu, 
a także zwiększy jego wierność historyczną 
(obecne okna pochodzą bowiem z lat 70. XX 

Pięknieje muzeum w Koszutach
Zabytkowy gmach dworu w Koszutach 
wymaga niemal ustawicznych 
remontów.

w.). Wymianę okien połączono z odmalowa-
niem alkierzy – wszystko w celu zbliżenia do 
oryginału. 

− Sukcesywnie remontujemy też poszcze-
gólne pomieszczenia ekspozycyjne tak, aby 
coraz bardziej oddawały ducha epoki. Mamy 
stałą ekspozycję pt. „Mała siedziba ziemiań-
ska w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX w.” 
chcielibyśmy pokazać, jak ówczesny dwór zie-
miański mógł wyglądać wewnątrz. to zwiększy 
atrakcyjność muzeum − mówi Jacek Piotrow-
ski, kustosz Muzeum Ziemi Średzkiej w Ko-
szutach. Wymieniane są więc podłogi z lat 60. 
XX w. na parkiety oraz kładzione są specjalne 
tapety tak, aby oddać rzeczywistość, która pa-
nowała w typowym dworze naszego regionu. 

W najbliższym czasie dwór w Koszutach 
czeka też remont dachu z więźbą dachową, 
która liczy sobie już niemal sto lat. Oprócz 
tego kustosz planuje również wymienić nie-
mal 600 m ogrodzenia, a także wyremontować 
– współczesne co prawda, aczkolwiek również 
nadszarpnięte zębem czasu – pomieszczenie 
gospodarcze znajdujące się na terenie przy-

dwornego parku. 
W przyszłościowych planach jest również 

montaż oświetlenia zewnętrznego dworu, któ-
re poprawiło by jego ekspozycję oraz bezpie-
czeństwo budynku. – Na terenie parku zamie-
rzamy równieżumieścić replikę altany z parku 
pałacowego w Obrzycku założonego przez ro-
dzinę Raczyńskich. To metalowa, XIX wieczna 
konstrukcja, która jest ciekawym przykładem 
budownictwa ogrodowego ówczesnego okresu 
– zapowiada kustosz.                                         RŚ

Dziesięć lat średzkich „Amazonek”
Wielkopolskiej. Na godz.11: 00 zaplanowano 
uroczyste powitanie gości na Starym Rynku, 
skąd ulicami Dąbrowskiego, Wiosny Ludów,17 
września i 20 października wyruszy przemarsz 
do Ośrodka Kultury, gdzie zaplanowano panel 

Dwór w Koszutach prezentuje się okazale, jed-
nak wymaga nieustannej renowacji

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zmia-
nami) podaje się do publicznej informacji, 
że została wydana decyzja o lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego na działkach położo-
nych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących 
ul. Stanisława Rexa, oznaczonych nr nr ewid.: 
2931/7,2933/6,2932/6; obejmującej budowę linii 
kablowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetle-
niowymi i szafką oświetleniową. 

W toku postępowania administracyjnego, 
inwestycja została pozytywnie uzgodniona i za-
opiniowana przez: – Wielkopolski Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspekto-
rat we Wrześni pismem Nr I.Wrz./7333/336/2009 
z dnia 04.08.2009 r. (które wpłynęło w dniu 
06.08.2009 r.); – Starostę Średzkiego pismem nr 
GN.6018-117/09 z dnia 05.08.2009 r. (które wpły-
nęło w dniu 12.08.2009 r.); – Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu pis-
mem Nr RiOŚ -7624/59/2009 z dnia 05.08.2009 r. 
– Wydziałem Inwestycji i Zamówień tutejszego 
Urzędu pismem Nr IiZ-7020/U/141/09 z dnia 
17.08.2009 r.

W związku z powyższym zainteresowane 
osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzy-
skać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski 
i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Środzie Wielkopolskiej, pokój nr 223.

Z up. Burmistrza
Rafał Piechowiak
Zastępca Burmistrza

O B W I E S Z C Z E N I E
wykonawców, jednak „DOM-MUS” Sp. z o.o. 
uzyskał największą ilośc punktów (tj.100) wy-
liczonych zgodnie z kryterium oceny ofert, 
czyli najniższą oferowaną przez wykonawcę 
cenę. Wybrany w przetargu wykonawca podej-
mie się prac za 254 231,08 zł brutto. 

Również w przetargu na wykonanie zadania 
nr 2 przedsiębiorstwo „DOM-MUS” Sp. z o.o. 
przedstawiło najtańszą ofertę i to właśnie ta 
firma, za 665 149,64 zł brutto wykona także 
drugie zadanie określone w przetargu. 

RŚ

prelekcyjny dotyczący profilaktyki nowotworu 
piersi. Po cyklu wykładów nastąpi część arty-
styczna.

Podczas obchodów „Towarzystwo Średzkich 
Amazonek” będzie gościć kobiety zrzeszone 
w podobnych klubach funkcjonujących m.in. 
w Poznaniu, Śremie, Lecznie czy Jarocinie. 

RŚ
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Wypoczęci po wakacjach, z opalonymi 
buziami i entuzjazmem do nauki, choć 
z drugiej strony z bagażem wspomnień 
i dozą nostalgii za morzem i górami 
średzcy uczniowie rozpoczęli nowy rok 
szkolny. Już tradycyjnie, wraz z pierw-
szym dzwonkiem, dzieci i młodzież po-
wiatały zmiany w szkolnictwie. 

Lżejszy pLecaK (?)
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

wprowadziło nowe przepisy, na mocy 
których szkoły zobowiązane są zapewnić 
uczniom pierwszj klasy SP i pierwszej 
klasy gimnazjum możliwość pozostawie-
nia w szkole tych podręczników i przybo-
rów szkolnych, które nie są im potrzebne 
w domu. Zgodnie z tą koncepcją zmniej-
szy się waga plecaków uczniów. 

Średzcy pedagodzy zwracają jednak 
uwagę, że choć odciążenie nadmiernie 
przeciążonych uczniowskich plecaków 
jest bardzo istotne, to w praktyce nie do 
końca możliwe. Dyrektorzy szkół ape-
lują więc do dzieci i nauczycieli, aby 
uczniowie na zasadzie umowy zabierali 
jeden podręcznik z danego przedmiotu 
na ławkę, co wydatnie zmniejszy ciężar 
tornistra, oraz rozsądnie przepakowywali 
plecaki. – Zdarza się, że uczniowie noszą 
przez cały tydzień wszystkie podręcz-
niki po to, aby nigdy niczego nie zapo-
mnieć – mówi dyrektor SP nr 2 w Środzie 
Wielkopolskiej, Elżbieta Buczkowska. 
W „Dwójce” już w ubiegłym roku szkol-
nym, dzięki wsparciu finansowemu 
Rady Rodziców, udało się zakupić szafki, 
w których uczeń może pozostawiać część 
materiałów dydaktycznych. 

zDRoWo, saMacznIe I Bez-
płatnIe

W roku szkolnym 2009/20010 w szkołach 
prowadzone będą dwa programy żywnoś-
ciowe pilotowane przez Agencję Rynku 
Rolnego. Kolejny rok z rzędu średzkie 
szkoły przystąpią do programu „Mleko 
w szkole”, który – po złożeniu deklaracji 
przez rodziców – umożliwi uczniom dar-
mowe spożywanie mleka białego lub, za 
niewielką odpłatnością wynoszącą kilka-
naście groszy za kartonik, mleka smako-
wego. 

Jednocześnie wraz z początkiem roku 
szkolnego dzieci z pierwszych trzech 
klas szkół podstawowych będą – również 
po deklaracji chęci przystąpienia do 
programu ze strony rodziców – otrzymy-
wały raz w tygodniu na przerwie owoce 
lub warzywa. Program przeprowadzony 
zostanie dzięki realizacji unijnego pro-
gramu „Owoce w szkole”. Uczniowie 
będą mieli możliwość wyboru m.in. ja-
błek czy gruszek, lub warzyw: tj. mar-
chew, słodka papryka czy soki owocowe 
i warzywne.  

Średzcy pielgrzymi przybyli do Sanktua-
rium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie 
(prowadzonym przez oo. Paulinów) w sobotę 
12 września na godz. 19:00, aby w szczegól-
ny sposób obchodzić jubileusz ks. kanoni-
ka. W uroczystościach udział wziął również 
burmistrz Środy Wielkopolskiej, Wojciech 
Ziętkowski, który w imieniu mieszkańców 
gminy ofiarował ks. Marciniakowi okolicz-
nościowy album „Zakony w Polsce”, pre-
zentujący dzieje ruchu monastycznego w 
naszym kraju.

Przypomnijmy, że dostojny jubilat, ks. 
kanonik Andrzej Marcinak, pełnił posłu-
gę kapłańsą  dwa lata temu w parafii pw. 
św. Józefa na os. Jagiellońskim w Środzie 
Wielkopolskiej. W lutym bieżącego roku 
został desygnowany na stanowisko pro-
boszcza w parafii pw. św. Jana Kantego w 
Poznaniu. Dodajmy, że bieżacy rok – rok 
jubileuszu ks. Marciniaka – został ogło-
sznoy przez Stolicę Apostolską rokiem 
kapłaństwa. „Rok kapłaństwa ma być ro-
kiem modlitwy kapłanów, z kapłanami i za 
kapłanów” – napisał kard. Clŕudio Hum-
mes, prefekt Kongregacji ds. Duchowień-
stwa, w specjalnym liście opublikowanym  
z okazji ogłoszenia roku kapłaństwa. Jak 
zapewniają wierni, w roku kapłaństwa 
szczególnie pamiętać będą w modlitwie o 
dostojnym jubilacie.                               

    RŚ

Oba programy mają w założeniu prze-
ciwdziałać otyłości wśród dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym, wzrostowi 
zachorowań na choroby cywilizacyjne 
wynikające z nieprawidłowej diety, a tak-
że propagować zdrowy model odżywiania 
wśród uczniów. 

e-DzIennIK
– Nie będziemy w tym roku całkowicie 

zamienić dzienników papierowych na 
elektryczne, choć nie zamierzamy pozo-
stać w tyle – deklaruje dyrektor SP nr 2. 
„Dwójka” już w dwa lata temu rozpoczęła 
wprowadzanie dzieników internetowych 
– jednak bez arbitralnego obowiązku, a na 
zasadzie wolnego wyboru dla nauczyciela 
prowadzącego daną klasę. Jak zapewnia 
dyrektor Buczkowska, z roku na rok na 
równolełge prowadzenie dwóch dzienni-
ków decyduje się coraz więcej nauczycie-
li. Zwiększa to co prawda pracę pedagoga, 
niemniej stanowi komfort dla rodziców. 
Testowanie dzienników elektrycznych 
w SP nr 2 sprawdza się, jak dotąd, dosko-
nale: rodzic ma większą kontrolę nad edu-
kacyjnymi postępami dziecka, a uczeń 
jest bardziej zdyscyplinowany, gdyż wie, 
że każda „wpadka” wyda się po zalogo-
waniu rodziców na stronie. Nauczyciele 
przyznają, że początkowo istniała wśród 
nich obawa, że wprowadzenie e-dzienni-
ka definitywnie zatraci kontakt na linii 
szkoła-rodzic. – Okazało się jednak, że re-
lacje te się zintensyfikowały i powodowa-
ły szybszą reakcję rodziców na problemy 
dziecka – wyjaśnia Elżbieta Buczkowska, 
która przyznaje, że aż 75 proc. rodziców 
uczniów uczęszczających do klas, w któ-
rych wychowawcy zdecydowali się na 
wprowadzenie dziennika elektrycznego, 
regularnie logowało się na stronie, aby 
sprawdzić oceny oraz frekwencję dzieci 
na lekcjach w Internecie.  

MEN pozostawia dyrektorom szkół 
możliwość wyboru, co do rodzaju pro-
wadzonego dziennika. W szkołach gmi-
ny Środa Wielkopolska nie ma placówki 
oświatowej, która całkowicie wyelimino-
wałaby już tradycyjną, papierową formę 
dziennika.                           

RŚ

Czas na lekcje!
1 września kilka tysięcy średzkich 
uczniów, w tym ośmioro sześcioletnich 
pierwszaków, rozpoczęło nowy 
2009/2010 rok szkolny. 

Jubileusz 
ks. kanonika

Rozpoczecie roku szkolnego w sp nr 2 w Śro-
dzie Wielkopolskiej

111 kobiet wzięło udział w badaniach mammo-
graficznych, przeprowadzonych w piątek 11 
września w Środzie Wielkopolskiej. 
tak duża liczba kobiet przekroczyła najśmiel-
sze oczekiwania organizatorów badań, którzy 
zmuszeli byli przedłużyć badania i zaparko-
wać ambulans mammograficzny przy ul. czer-
wonego Krzyża także kolejnego dnia. Lekarze 
przeprowadzający badania przyznają, że w spo-
łeczeństwie wzrasta świadomość potrzeby wy-
konywania badań profilkatycznych. pytani 
o potrzebę wykonywania regularnych badań 
mammograficznych lekarze odpowiadają, iż 
wczesne rozpoznanie raka daje ponad 80 porc. 
skuteczność wyleczenia nowotworu.               

RŚ 

Z okazji jubileuszu 35-lecia przyjęcia 
święceń kapłańskich przez ks. kanonika 
Andrzeja Marciniaka w Biechowie odbyły 
się uroczystości jubileuszowe, w których 
udział wzięli pielgrzymi ze Środy Wlkp.
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Zgodnie z projektem rządowym Ośrodki 
Pomocy Społecznej otrzymały możliwość wy-
płacania opiekunom prawnym świadczenia 
pieniężnego z tytułu sprawowania opieki nad 
osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną.

Opiekun prawny może wystąpić do sądu 
opiekuńczego o przyznanie mu wynagrodzenia 
za sprawowanie opieki. Świadczenie to może 
być przyznane okresowo lub jednorazowo, gdy 
opieka ustaje, albo gdy opiekun zostaje z niej 
zwolniony. W obydwu sytuacjach w kompeten-
cji sądu leży rozstrzygnięcie konkretnego przy-
padku każdego opiekuna i postanowienie, czy 
przysługuje mu wynagrodzenie.

Możliwość gratyfikacji pieniężnej dla opie-
kunów wprowadziła nowelizacja kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 
13 czerwca br. Nowelizacja dotyczy opiekunów 
prawnych osób małoletnich lub ubezwłasno-
wolnionych, które z różnych powodów muszą 
zostać objęte dozorem prawnego opiekuna, 
przy czym ich opiekunem prawnym nie jest 
najbliższa rodzina (a np. pracownik socjal-
ny czy wychowawca dziecka umieszczonego 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej). Opie-
kun nie otrzyma jednakże świadczenia, jeżeli 
posiada status rodziny zastępczej lub gdy sąd 
– który w drodze postępowania prawnego za-
twierdza kandydatury na opiekuna – uzna, że 
nakład jego pracy opiekuńczej jest nieznaczny. 

– Mimo, że sąd ma obowiązek wyzna-
czenia opiekuna dla małoletniego, to czę-
sto zdarza się, że brakuje chętnych osób do 
podjęcia takiej odpowiedzialności – uważa  
prof. Marek Andrzejewski z Instytutu Nauk 
Prawnych PAN. Andrzejewski dodaje, że 
w wielu krajach europejskich takie wynagro-
dzenie jest już wypłacane i doskonale spełnia 
swoją rolę.

Świadczenie w pierwszej kolejności ma 
być wypłacane z dochodów lub majątku oso-

Wniosek o zabranie prawa jazdy i umiesz-
czenie na krajowej liście dłużników coraz 
częściej mobilizuje osoby do spłaty zale-
głych alimentów. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Środzie Wielkopolskiej zauważają 
wzrost egzekwowania należności od dłuż-
ników alimentacyjnych. Wzrost związany 
jest z prowadzeniem przez OPS szerokie-
go postępowania wobec dłużników oraz ze 
zmianą przepisów prawnych, dotyczących 
kolejności przekazywania przez komornika 
ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego 
należności – w pierwszej klejności środki 
przelewane są na konto gminy, a dopiero 
następnie zaspokaja się roszczenia wierzy-
cieli (przed obowiązywaniem ustawy o za-
liczkach alimentacyjnych kolejność ta była 
odwrotna). 

Co więcej, gminy otrzymały możliwość 
umieszczenia dłużników alimentacyjnych  
w krajowym rejestrze dłużników. Znale-
zienie się na tej liście powoduje, że osoba 
uchylająca się od płacenia alimentów nie 
otrzyma kredytu oraz nie dokona zakupu 
na raty. Dodatkowo od października, kiedy 

Więcej pieniędzy od dłużników alimentacyjnych
skończy się tzw. okres świadczeniowy, gmi-
ny będą wydawać dłużnikom decyzje o łącz-
nej kwocie zaległości, które będą podlegać 
egzekucji w trybie postępowania egzeku-
cyjnego w administracji.

Wielu dłużników alimentacyjnych mobili-
zuje również do spłaty należności wszczęcie 
przez OPS postępowania w sprawie zatrzy-
mania dłużnikowi prawa jazdy, co należy do 
kompetencji Starosty Powiatowego. W Śro-
dzie Wielkopolskiej złożono 34 tego typu 
wnioski, a wobec kolejnych 11 wszczęto sto-
sowne postępowanie prawne. Dotychczas 6 
dłużnikom alimentacyjnym zatrzymano 
prawo jazdy (w tym 5 przy postępowaniu 
z uwagi na realizację ustawy o postępowa-
niu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej, która obowiązywa-
ła przed wejściem w życie ustawy o pomocy 
osobom uprawionym do alimentów).  

Skuteczność odzyskiwania należności od 
dłużników jest utrudniona z uwagi na fakt, 
iż większość z nich znajduje się w trudnej 
sytuacji materialnej, korzystającymi z opie-
ki pomocy społecznej, pozostającymi bez 
pracy czy nie posiadającymi odpowiednich 

kwalifikacji zawodowych do podjęcia za-
trudnienia. Ponadto w przypadku części 
dłużników alimentacyjnych prowadzenie 
postępowania jest niemożliwe z uwagi na 
brak danych dotyczących aktualnego za-
mieszkania dłużnika.

W gminie Środa Wielkopolska jest 205 
osób uprawnionych do świadczeń z Fundu-
szu Alimentacyjnego oraz 174 dłużników 
alimentacyjnych. Wobec 39 z nich aktualnie 
prowadzone jest postępowanie na wniosek 
z innej gminy, przy czym wpłynęło kolej-
nych 38 wniosków z innych gmin o podjęcie 
działań wobec dłużnika. 

Kwota wypłaconych świadczeń z Fundu-
szu Alimentacyjnego w gminie Środa Wiel-
kopolska wyniosła w okresie od 1.10.2008 r. 
do 31.08.2009 r.503.931,67 zł, natomiast kwo-
ta odzyskana od dłużników alimentacyj-
nych to 65.936,57 zł., co stanowi ponad 13% 
należności w stosunku do wypłaconych 
świadczeń z funduszu.

W porównywalnym wcześniejszym okre-
sie wypłacania zaliczek alimentacyjnych 
tj. od 1.10.2007r do 31.08.2008 r. kwota wy-
płaconych zaliczek wyniosła 410.762 zł, 
natomiast kwota odzyskana od dłużników 
alimentacyjnych  wyniosła  34.175zł., (stopa 
zwrotów równa się ok. 8,4% w stosunku do 
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych).

 ops, RŚ
by, nad którą jest sprawowana opieka. Jeżeli 
nie jest to możliwe, wynagrodzenie zobo-
wiązany jest wypłacić właściwy Ośrodek Po-
mocy Społecznej. W związku z tą zmianą do 
katalogu świadczeń wymienionych w art.36 
ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (Dz. U. nr 115, poz.728) dodana jest nowa 
pozycja – dotycząca właśnie wynagrodzenia 
należnego opiekunowi z tytułu sprawowa-
nia opieki przyznanej przez sąd. Wysokość 
świadczenia wyniesie maksymalnie 10 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
w danym kwartale w sektorze przedsiębiorstw 
(bez wypłat nagród przyznawanych z zysku 
wypracowanego przez przedsiębiorstwo). 
W maju, a zatem w miesiącu bezpośrednio 
poprzedzającym nowelizację ustawy, wyniosło 
ono 3292,66 zł, a zatem opiekun otrzyma świad-
czenie w wysokości niemal 330 zł.

– Wynagrodzenie za sprawowanie opie-
ki jest dobrym rozwiązaniem, które choć  
w pewien sposób zrekompensuje opiekunom 
ich trud. Trzeba ponadto pamiętać, że opiekun 
prawny też ponosi koszty własne związane 
z opieką – mówi Danuta Wieczorek, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielko-
polskiej. 

Do 10 września średzki Ośrodek Pomocy 
Społecznej został zobligowany do przekazania 
informacji wojewodzie wielkopolskiemu na 
temat realnego zapotrzebowania na środki do 
realizacji wypłat w ramach świadczeń za spra-
wowanie opieki. Sprawa jest w toku. W chwili 
zamykania tego numeru Średzkiego Biulety-
nu Samorządowego OPS oczekiwał na infor-
mację z Sądu Rejonowego w Środzie Wiel-
kopolskiej ilu opiekunów prawnych z gminy 
Środa Wielkopolska skorzysta z tej formy gra-
tyfikacji pieniężnej oraz od kiedy zacznie się 
ich wypłacanie. 

Źródło: Gp, RŚ

Gratyfikacja za opiekę

Tylko do 30 września sołectwa mają czas 
na złożenie wniosku o dofinansowanie za-
dań w ramach funduszu sołeckiego. 

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim 
warunkiem niezbędnym otrzymania przez 
sołectwo dofinansowania od gminy, która 
wyodrębniła fundusz sołecki, jest złoże-
nie do burmistrza stosownego wniosku 
uchwalonego przez zebranie wiejskie.  
Wniosek powinien zawierać wskazanie 
przedsięwzięć przewidzianych do realiza-
cji na obszarze sołectwa w ramach środ-
ków określonych dla danego sołectwa wraz 
z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnie-
niem. 

Dodatkowo inicjatywy zawarte w wyka-
zie muszą być zgodne ze strategią rozwoju 
gminy oraz mieścić się w ramach jej zadań 
własnych. Im szybciej sołectwo prześle do 
burmistrza wniosek, tym ma większe szan-
se na otrzymanie wsparcia. Chodzi o to, aby 
w przypadku odrzucenia wniosku przez 
władze gminy sołtys miał czas na ponowne 
zwołanie zebrania wiejskiego celem popra-
wienia i przyjęcia wniosku oraz jego prze-
słanie. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą włądze 
gminy maką siedem dni na ewentualne 
odrzucenie wniosku niespełniającego kry-
teriów formalnych lub merytorycznych. 
Tymczasem ostateczny termin przedłożenia 
wniosku o sfinansowanie zadań w ramach 
funduszu sołeckiego mija 30 września. 

Źródło: pap

Termin dla 
sołtysów
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Akcja skierowana jest przede wszystkim 
do dyrektorów placówek oświatowo – wy-
chowawczych, do których zostaną przeka-
zane materiały dotyczące profilaktyki 
grypy. PPIS zapowiada również kontrole 
problemowe w publicznych i niepublicz-

Pojęcie pogadanki, jak wyjaśiają organi-
zatorzy, jest stosunkowo szerokie – dlate-
go uczestnicy spotkania będą mieli okazję 
wysłuchać wspomnień średzkich komba-
tantów walczących w II wojnie światowej, 

Uwaga na grypę!
nych placówkach oświatowych, oceniające 
warunki do utrzymana higieny osobistej 
przez dzieci i młodzież. Jednocześnie za-
planowano spotkania z dyrektorami tych 
placówek, którzy zostaną zobowiązani do 
szerzenia profilaktyki, aby jej zasady do-
tarły do jak najszerszego grona nauczycieli, 
rodziców, opiekunów, dzieci i młodzieży. 

W okresie zwiększonego zagrożenia za-
chorowalnością na grypę należy szczegól-
nie pamiętać o higienie i zasadach zdrowe-
go stylu życia, które mogą uchronić przed 
zachrowaniem. Państwowy Powiatowy In-
spektorat Sanitarny w Środzie Wielkopol-
skiej zwraca więc szczególną uwagę na:

– odpowiedni ubiór – unikanie wyziębie-
nia i przegrzania organizmu;

– urozmaiconą dietę – należy odżywiać 
się zachowując odpowiednie proporcję z wi-

Zgodnie z danymi statystycznymi 
w okresie jesiennym wzrasta ilość 
zachorowań na grypę. W związku z 
tym Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej 
wzmożył działania związane z 
profilaktyką zakażeń wirusem grypy 
sezonowej i grypy typu A (H1N1). 

O II wojnie światowej w bibliotece

ale także uzyskają okazję do zadawania 
pytań czy wypowiedzi własnych prze-
myśleń dotyczących omawianego tema-
tu. Podczas spotkania uczestnicy zoba-
czą kilkunastomiutowy film dotyczący 

Pogadankę ze średzkimi kombatantami oraz ekspozycję fotograficzną zorganizuje 
w połowie października średzki oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. 

II wojny światowej przygotowany przez 
Jarosława Wietlickiego, przewodniczą-
cego ŚZŻAK w Środzie Wielkopolskiej  
i głównego organizatora spotkania. 

Okazją do zorganizowania spotkania jest 
70. rocznica wybuchu II wojny światowej 
oraz 20. rocznica powstania Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Spotkanie odbędzie się 15 października 
w Miejskiej Bibliotece im. R. Berwińskiego 
przy Placu Zamkowym w Środzie Wielko-
polskiej o godz.17: 00. Wstęp na spotkanie 
jest bezpłatny.                                              RŚ

tainami, minerałami i składnikami odżyw-
czymi;

– aktywność fizyczną – zaleca się codzien-
nie spędzać przynajmniej godzinę na świe-
żym powietrzu;

– sen i odpoczynek – regeneracja organi-
zmu może uchronić przed zachorowaniem, 
a włąściwa ilość snu zapobiegnie spadkowi 
odporności;

– higienę – używanie chusteczek higie-
nicznych, regularna zmiana bielizny i po-
ścieli.

Równocześnie PPIS w Środzie Wielko-
polsiej zachęca do szczepień przeciw grypie 
sezonowej oraz – w momencie pojawienia 
się szczepionki – nowej grypie A (H1N1).

Więcej informacji dotyczących profilak-
tyki grypy odnaleźć można na stronie inter-
netowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w Środzie Wielkopolskiej.

RŚ

Przeniesienie dożynek na wieś sprawiło, że 
uroczystość nabrała szczególnego charakteru: 
impreza odbywała się bowiem w bezpośred-
nim sąsiedztwie pól uprawnych, co doskonale 
wpisało się w ludową tematykę obrzędów do-
żynkowych. 

tRaDycja
Organizatorzy dożynek zadbali o tradycyj-

ne połączenie aspektu religijnego, ludowego 
i rozrywkowego. Zgodnie ze staropolskim 
obyczajem dożynki rozpoczęły się więc prze-
marszem kolumny dożynkowej z wieńcem, 
który – w tradycji wiejskiej – symbolizuje 
wszystkie zebrane w danym roku plony. Ko-
rowód, który wyruszył spod kościoła św. Waw-
rzyńca, po kilkunastu minutach dotarł na 
boisko, gdzie rozpoczęła się polowa msza św. 
dziękczynna za zebrane plony. Punktualnie 
o godz.16: 00 Zespół Pieśni i Tańca „Poligor-
dzianie” poprowadził obrzędy dożynkowe. 
Nie zabrakło tradycyjnych pieśni ludowych, 
a zgodnie z pradawnym obyczajem, burmistrz 
Wojciech Ziętkowski, jako gospodarz dożynek 
gminnych, podzielił się chlebem upieczonym 
z mąki z ostatnich zbiorów z mieszkańcami 
gminy. 

Zabawa dożynkowa
Tegoroczne dożynki gminne odbyły się 29 
sierpnia. Po raz pierwszy Święto Plonów 
przeniosło się poza Środę Wielkopolską 
– miejscem imprezy było boisko w 
Mącznikach.

W przemówieniu powitalnym burmistrz 
Wojciech Ziętkowski zwrócił uwagę na trud-
ne warunki pogodowe, jak ulewne deszcze 
czy porywiste wiatry, które często pustoszyły 
uprawy na polach, a z którymi musieli zmagać 
się tego lata rolnicy. – Tym bardziej dziękuję 
średzkim rolnikom za ten trud: ich pot i pracę, 
która przełożyła się na chleb na naszych sto-
łach – mówił burmistrz i jednocześnie wyraził 
nadzieję, że kolejnego lata zbiory będą jeszcze 
obfitsze od tegorocznych. 

RozRyWKa
Po części obrzędowej nastał czas zabawy. 

Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli wy-
słuchać koncertu Magdaleny Dureckiej, któ-
ra zaprezentowała w Mącznikach swoje naj-
popularniejsze przeboje jak „W moim sercu 
gra muzyka” czy „Jimmy, Jimmy Joe”. W jej 
repertuarze nie zabrakło ponadto znanych 
coverowych piosenek szwedzkiego zespołu 
ABBA, które artystka wyśpiewywała wraz 
z żywiołowo reagująca publicznością. 

Po występie Dureckiej na scenie pojawiła 
się kapela podwórkowa „EKA” z Gostynia, 
która na przywitanie średzian zaprezen-
towała piosenkę-wizytówkę „Cztery pyry 
z poznańskiego”. Muzycy, silnie związani 
z tradycją regionu poznańskiego, podczas 
swojego koncertu w zabawnych słowach pio-
senki przewrotnie wyjaśnili m.in., dlaczego 
Wielkopolanie – znani ze swej oszczędności 
– wódkę wolą pić w samotności. 

Na zakończenie części koncertowej festy-

nu dożynkowego wystąpiła gwiazda wieczo-
ru – zespół „Top One”, znany z takich piose-
nek jak „Ciao Italia” czy „Biały miś”. 

Obok występów artystycznych organiza-
torzy dożynek gminnych przygotowali wiele 
atrakcji, zarówno dla starszych, jak i młod-
szych. Gminne dożynki już tradycyjnie ema-
nowały bowiem ciepłą, rodzinną atmosferą 
– nic dziwnego zatem, że w festynie dożyn-
kowym uczestniczyły całe rodziny. Najmłod-
si uczestnicy festynu dożynkowego mogli 
wyszaleć się w wesołym miasteczku, na zjeż-
dżalniach czy karuzeli. Na nieco starszych 
wezwaniem okazało się ujeżdżanie elektrycz-
nego byka oraz wyścigi gokartów. Wszyscy 
wygłodniali zabawą do upadłego mogli nato-
miast posilić się w punktach gastronomicz-
nych. 

Dużym powodzeniem cieszyła się loteria 
fantowa z cennymi nagrodami, przygotowa-
nymi przez władze gminy Środa Wielkopol-
ska oraz sponsorów. Zakupiony za 4 zł los 
mógł bowiem – wraz z uśmiechem fortuny 
– zamienić się m.in. w pralkę automatyczną, 
rower, leżak ogrodowy, worek ziemniaków, 
jajka, szalik KS Polonia Środa Wielkopol-
ska, gaśnicę czy talon na kebab. W sumie 
na uczestników loterii czekało kilkadziesiąt 
atrakcyjnych nagród.

Po zakończonych koncertach mieszkańcy 
mogli podziwiać pokaz fajerwerków, po któ-
rych wytrwali, a tych była zdecydowana więk-
szość...na nowo rozpoczynali zabawę, która 
trwała jeszcze do późnych godzin nocnych. 
Nie ma co się dziwić – wszak kolejna okazja 
do zabawy z okazji Święta Plonów nadaży się 
dopiero za rok.                                                  RŚ
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Punktualnie o godz.16: 00 rozpoczęło się 
spotkanie inaugurujące pracę Klubu w tym 
roku (liczonym na podobieństwo roku szkol-
nego). Kilkadziesiąt osób spotkało się przy 
kawie i smakowitym cieście oraz kiełbas-
kach z grilla, w okraszonym promieniami 
słonecznymi ogrodzie Domu Pogodnej Jesie-
ni. Akompaniament znanych melodii cichł 
w wyniku gwarnych rozmów stęsknionych 
za sobą seniorów. Po wakacyjnej przerwie 
wszystkim dopisywały bowiem humory, 
a członkowie Klubu z utęsknieniem czekali 
na wznowienie spotkań. Tym bardziej, że to 
już dwudziesty, jubileuszowy, rok funkcjo-
nowania Klubu Pogodnej Jesieni w Środzie 
Wielkopolskiej. 

Moc atRaKcjI
Tradycyjnie już członkowie Klubu Po-

godnej Jesieni nie będą się nudzić, ponie-
waż tegoroczny plan jak zwykle zapowiada 
się imponująco i przewiduje wiele atrakcji. 
– Nadrzędną ideą powstania Klubu Pogodnej 
Jesieni była chęć zorganizowania czasu dla 
starszych osób i ich aktywizacja. Co ważne, 
inicjatywa organizacji KPJ wyszła od samych 
seniorów – zapewnia Danuta Wieczorek, dy-
rektor średzkiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, który kieruje działaniami Klubu. 

Poza cotygodniowymi spotkaniami pod 
egidą KPJ organizowane są spotkania  z cie-
kawymi ludźmi, jak władze lokalne, kościel-
ne czy związani ze Środą Wielkopolską i wo-
jewództwem wielkopolskim artyści i pisarze. 
W ramach działalności Klubu odbywają się 
także spotkania m.in. o tematyce zdrowotnej, 
a seniorzy mogli nauczyć się prawidłowe-
go wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. 
Członkowie KPJ nie zapominają też o kon-
taktach towarzyskich, regularnie spotykając 
się z analogicznymi klubami funkcjonują-
cymi w innych miastach, a także prowadzą 
integrację międzypokoleniową, zapraszając 
i składając wizyty uczniom szkół czy przed-
szkolakom. Towarzyskie nastawienie człon-
ków pozwala przypuszczać, że również w tym 
roku nie zabraknie wydarzeń ludycznych, 
tańca i śpiewu oraz wspólnego świętowania 
Andrzejek, wigilii czy walentynek – jak za-
pewniają seniorzy każda okazja jest bowiem 

Jesień jest pogodna
doskonałą sposobnością do dobrej zabawy. 

Stałym elementem działania Klubu są rów-
nież wycieczk. W minionym sezonie członko-
wie Klubu obejrzeli cały repertuar poznań-
skiej operetki (sic!), a – jak zdradza dyrektor 
OPS – tegoroczne plany obejmują również 
odleglejsze eskapady. Na szczegóły jest jed-
nak jeszcze zbyt wcześnie: ostatecznie to bo-
wiem sami seniorzy decydują o miejscach, 
które chcieliby odwiedzić. 

W KLuBIe jaK W szKoLe
 Tak duży wachlarz propozycji Klubu cie-

szy uczestników, którzy z entuzjazmem zapo-
wiadają aktywne działanie. A do udzielania 
się w strukturach KPJ mobilizuje dodatko-
wo niecodzienna koncepcja na funkcjono-
wanie Klubu. Każdy rok, już od wielu lat, 
przypomina bowiem rok działalności szkoły: 
seniorzy wyposażeni są w indeksy, zdają eg-
zaminy, otrzymują oceny z aktywności, które 
– zazwyczaj – są celujące. Każdy kolejny rok 
działalności w klubie jest dla seniora promo-
cją do kolejnej „klasy”. Obecny jubileuszowy 
rok można przyrównać do II roku studiów na 
Akademii Klubu Pogodnej Jesieni na kieru-
neku przeciwdziałania marginalizacji i łama-
nia stereotypów.

Średzcy seniorzy są grupą ludzi aktyw-
nych. Uczestniczą również w akcjach samo-
pomocowych organizowanych przez OPS, np. 
czynnie kwestują w sklepach spożywczych 
w ramach akcji „Radosne Święta w Każdym 
Domu” pomagając w ten sposób przygotować 
świąteczne paczki żywnościowe dla najuboż-
szych rodzin. Uczestniczą też          w dystry-
bucji artykułów spożywczych pochodzących 
z krajów Unii Europejskiej w ramach progra-
mu PEAD. Istniejący od 13 lat seniorski ze-
spól wokalno – instrumentalny „Szczęśliwa 
13” promuje również naszą gminę poza jej 
granicami odnosząc sukcesy i wyróżnienia         
w występach artystycznych, przeglądach 
twórczości na szczeblu wojewódzkim czy pre-
zentacjach dorobku seniorów. 

Spotkania Klubu odbywają się w każdy 
poniedziałek o godz.16: 00 w Domu Pogodnej 
Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wiel-
kopolskiej. Seniorzy oraz dyrektor średzkie-
go OPS, Danuta Wieczorek zapewniają, że 
KPJ z otwartymi rękoma czeka na kolejnych 
członków. Jedynym warunkiem przynależno-
ści do Klubu jest posiadanie statusu emeryta 
bądź rencisty i opłacanie składek członkow-
skich w wysokości 10 zł miesięcznie.          RŚ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śro-
dzie Wielkopolskiej przypomina osobom 
chcącym od dnia 1 listopada 2009 r. po-
bierać świadczenia rodzinne, iż należy 
złożyć nowy wniosek wraz z wymaganą 
dokumentacją.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaga-
nymi dokumentami do dnia 30 września, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad, nastąpi do dnia 30 

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej
listopada.

W przypadku złożenia wniosku 
w okresie od dnia 1 października do 30 
listopada, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc listopad, nastąpi 
do dnia 31 grudnia.

Druki wniosków na nowy okres zasił-
kowy 2009/2010 można pobierać przy 
punkcie informacyjnym Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej 
przy ul. Spotowej 9c lub, w przypadku 
osób pragnących uzyskać dodatkowe 

informacje, bezpośrednio u pracownika 
sekcji świadczeń rodzinnych.

Obsługiwanie petentów w związku ze 
sprawami z zakresu świadczeń rodzin-
nych, w okresie do 30 grudnia 2009 r., od-
bywać się będzie w godzinach:
– poniedziałki od 11: 00 do 16: 00;
– wtorki i piątki od 10.00 do 15.00
Dodatkowo w dniach: 5.10.2009 r., 
19.10.2009 r., 16.11.2009 r. oraz 30.11.2009 r. 
do godz.18:00. 

ops

W poniedziałek 7 września po 
wakacyjnej przerwie wznowił swoje 
spotkania Klub Pogodnej Jesieni.

GUS na swojej stronie internetowej (www.
stat.gov.pl) przypomina wszystkim przedsię-
biorcom, że Polską Klasyfikację Działalności 
2004 (PKD 2004) można stosować tylko do 31 
grudnia br. Natomiast od 2008 r. do oznaczania 
działalności obowiązuje i stosuje się Polską 
Klasyfikację Działalności 2007 (PKD 2007).

Od 20 października 2008 r. urzędy staty-
styczne prowadzą akcję przeklasyfikowania 
według PKD 2007 działalności podmiotów 
wpisanych do krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej REGON. 
W tym celu do przedsiębiorców zostały powy-
syłane ankiety aktualizacyjne, które po spraw-
dzeniu danych, należało odesłać do właściwe-
go urzędu statystycznego. Następnie urzędy 
statystyczne odsyłały do przedsiębiorców zak-
tualizowane zaświadczenia z nadanym nume-
rem REGON. 

Oznaczenia przedmiotu działalności gospo-
darczej według Polskiej Klasyfikacji Działalno-
ści zawarte jest także we wpisach do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej przez 
każdy urząd gminy. Wszyscy przedsiębiorcy, 
którzy posiadają zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej wydane 
przed 1 stycznia 2008 r., posiadają oznaczenia 
przedmiotu działalności gospodarczej według 
PKD 2004, a w pojedynczych przypadkach 
w sposób opisowy bez numerów PKD. 

W celu otrzymania zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej z ak-
tualnym oznaczeniem przedmiotu działalno-
ści gospodarczej wg PKD 2007, każdy przed-
siębiorca winien złożyć w urzędzie gminy 
wniosek EDG-1 o dokonanie zmiany wpisu 
w ewidencji działalności gospodarczej. Wszel-
kie zmiany w tym zakresie, od 31 marca br., są 
dokonywane bezpłatnie. 

W Urzędzie Miejskim w Środzie Wielko-
polskiej sprawę tą można załatwić w Refera-
cie Działalności Gospodarczej, pok.115, nr 
tel.061 286-77-40. Na stronie www.sroda.wlkp.
pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w za-
kładce dotyczącej spraw związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej – zmiana 
wpisu do ewidencji działalności, znajduje się 
do pobrania wniosek EDG-1 oraz klasyfikacja 
PKD 2007.  

Dokonanie przeklasyfikowania rodzajów 
działalności ułatwi przedsiębiorcom określa-
nie swoich praw i obowiązków w kontaktach 
urzędowych, odwołujących się do klasyfikacji 
PKD 2007. WDG

Zmiana PKD
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INFORMATOR GMINNY 
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
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

30 września mija ostateczny termin 
uiszczenia III raty opłaty za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych na terenie gminy Środa Wielkopol-
ska.

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej 
przypomina wszystkim przedsiębiorcom 
prowadzącym sprzedaż napojów alkoholo-
wych, że dnia 30 września br. mija termin 
uiszczenia III raty opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych w roku bieżącym. 

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu 
Miejskiego – Bank Zachodni WBK S.A. o/
Środa Wielkopolska nr 12 1090 1418 0000 
0000 4101 4787. 

Na druku wpłaty/przelewu należy podać 
tytuł wpłaty – „III rata za zezwolenie na al-
kohol” – oraz umieścić adres placówki.

Konsekwencją nie uiszczenia opłaty 
w wyznaczonym terminie jest wygaśnięcie 
zezwolenia. O wydanie nowego zezwolenia 
przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem 
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 
wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 WDG

8 września został rozstrzygnięty otwarty 
konkurs ofert na zadanie z zakresu kultury, 
sztuki i ochrony dóbr kultury. Ofertę na pub-
likację z okazji 70. rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej złożyło tylko jedno stowarzyszenie. 

Do otwartego konkursu ofert, który został 
ogłoszony na początku sierpnia zgłosiło się 
Średzkie Towarzystwo Kulturalne. W ofercie 
złożyli propozycję wydania specjalnego nume-
ru Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego, w 
którym zawarte będą wspomnienia Średzian 
z lat 1939 − 1945. Publikacja ma się ukazać 
w nakładzie 450 egz. Autorzy artykułów mają 
przekonanie, że wspomnienia przybliżą czy-
telnikom ciekawe wiadomości o warunkach 
życia Polaków w czasie II wojny światowej.

 tt

Przewodniczący Rady Miejskiej zapra-
sza na XXXIII sesję Rady Miejskiej Śro-
dy Wielkopolskiej, która odbędzie się 24 
września 2009 r. o godz.17: 00 tradycjnie 
w Sali Ośrodka Kultury przy ul.20 Paź-
dziernika 30 w Środzie Wielkoposlkiej. Po-
rządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje Przewodniczącego Rady 
Miejskiej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza 
Miasta Środa Wielkopolska w okresie mię-
dzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone 
na poprzednich sesjach.
10. Wolne głosy.
11. Zakończenie.

8 września odbyło się coroczne zebranie 
członków Związku Inwalidów Wojennych.

ZIW działa w Polsce już 90 lat. Z tej okazji 
na spotkaniu Związku pojawili się specjal-
ni goście, m.in. burmistrz Wojciech Zięt-
kowski oraz sponsorzy, którzy finansują 
działalność ZIW. Oprócz części oficjalnej, 
podczas której nie zabrakło przemówień, 
władze średzkiego oddziału ZIW wręczyły 
pamiątkowe krzyże dla działaczy Związku 
przygotowane przez Zarząd Główny Związ-
ku Inwalidów Wojennych. Prezydium Za-
rządu Głównego ZIW postanowiło wręczyć 
również okolicznościowe odznaczenia w 
służbie inwalidów wojennych.

Wśród odnznaczonych znalazł się bur-
mistrz Środy Wielkopolskiej, Wojciech Zięt-
kowski. 

RŚ

III rata za alkohol

Sesja Rady Miejskiej

90 lat Związku Inwalidów Wojennych

Otwarty konkurs ofert 
rozstrzygnięty

związek Inwalidów Wojennych wyróżnił buristrza W. ziętkowskiego okolicznościowym odznaczeniem
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i poprawek w teks-
tach oraz listach. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

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 

Średzki Biuletyn Samorządowy

Zakończył się sezon na kąpielisku w Środzie 
Wielkopolskiej. Jak wynika z obserwacji ra-
rowników wodnych, nad Jeziorem Średzkim 
z roku na rok staje się coraz bezpieczniej.  

Nad bezpieczeństwem ludzi korzystających 
z wypoczynku nad Jeziorem Średzkim na wy-
znaczonym kąpielisku w sezonie letnim czu-
wało codziennie pięciu ratowników wodnych: 
dwóch ratowników kontraktowych, zatrud-
nionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
który zajmuje się utrzymaniem średzkiego 
kąpieliska, oraz trzech młodszych ratowników, 
pracujących na kąpielisku w ramach praktyk, 
niezbędnych do uzyskania wyższego stopnia 
ratownika wodnego. Na szczęście, w tym se-
zonie nie mieli oni wiele pracy. – Interwencje 
zdarzały się naprawdę rzadko, a najczęstszymi 
urazami były skaleczenia lub przecięcia skó-
ry – zapewnia Wojciech Grząślewicz, dyrektor 
OSiR. 

Ratownicy pracujący na średzkim kąpielisku 
przyznają, że ich praca sprowadzała się przede 
wszstkim do naklejania plastrów i przygotowy-
wania opatrunków na niegroźne urazy – takich 
sytuacji było wszakże zdecydowanie mniej, niż 
w ubiegłych latach. Nie było też konieczności 
prowadzenia reanimacji, ani wzywania karetki. 
Z sezonu na sezon na średzkim kąpieliski jest 
bowiem coraz bezpieczniej. Średzianie zdają 
sobie również sprawę, że ratownicy wodni 
ochraniają ich zdrowie i życie, a nie utrudniają 
wypoczynek plażowiczom. Ratownicy obser-
wują ponadto wzrastającą kulturę średzian na 
kąpielisku. Równocześnie maleje liczba osób 
próbujących kąpać się w jeziorze po spoży-
ciu alkoholu. Ratownicy przyznają jednak, że 
problemem wciąż pozostaje reakcja bardziej 
krewkich użytkowników kąpieliska na zalece-
nia ratowników. – Ale i w tym obszarze zmienia 
się na lepsze – uważają ratownicy wodni.

Intensywność praca ratownika wodnego 
w znacznej mierze zależy również od frekwen-
cji na kąpielisku. A ta, jak przyznaje Grzą-
ślewicz, jest ściśle uzależniona od pogody 
– w ciepłe letnie dni z wypoczynku na średzkim 
kąpielisku korzystało ponad tysiąc osób. Wśród 
nich najwięcej było młodzieży spędzającej nad 
Jeziorem Średzkim wolne chwile wakacji, choć 
nie brakowało również całych rodzin z dzieć-
mi. – Regularnie w okresie wakacyjnym ką-
pielisko w Środzie Wielkopolskiej odwiedzałą 
spora grupa plażowiczów z odleglejszych tere-
nów. Ludzie przyjeżdżali na nasze kąpielisko 
z Wrześni, Nowego Tomyśla czy Zaniemyśla, 
ponieważ kąpielisko w Środzie Wielkopolskiej 
dyspnuje znaczymi atutami, jak np. darmowa 
zjeżdżalnia dla dzieci oraz doskonale rozwinię-
ta infrastruktura przy samej plaży – uważa dy-
rektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.                 RŚ

Średzianie kąpią się z głową

Redaktor naczelny: Tomasz Tański
Współpraca: Radosław Śledziński 
e-mail: redakcja@sroda.wlkp.pl,

tel. redakcja: 061 286-77-46
Wydawca: Gmina Środa Wielkopolska, 
Skład i druk: Wydawnictwo „Kropka”, 
62-300 Września, ul. Fromborska 18, 

tel 061 437-49-57

Średzkie kąpielisko z roku na rok staje się bezpieczniejsze
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16 września w Ośrodku Kultury w Śro-
dzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie 
organizacyjne w sprawie zajęć teatral-
nych dla młodzieży gimnazjalnej i szkół 
średnich. 

Na zajęcia zapraszają Ośrodek Kultury 
oraz Teatr Osobno, które w ramach pro-
wadzonych zajęć proponują warsztaty 
teatralne, przygotowywanie spektakli, 
happeningi, wieczory poetyckie czy eks-
perymenty improwizacyjne. 

Cotygodniowe zajęcia odbywać się 
będą w czwartki o godz.19: 00 w Ośrod-
ku Kultury przy ul.20 Października 30. 
Szczegółowych informacji pod adresem 
e-mail ok.katarzyna@gmail.com udziela 
Katarzyna Kicińska.

OK

Osiem zespołów przez dwa dni roz-
grzewało kilkusetosobową publiczność 
zgromadzoną na dziedzińcu średzkiego 
Ośrodka Kultury. Na scenie zaprezen-
towały się kapele rockowe, chociaż nie 
tylko. – Zamierzaliśmy zadbać o różno-
rodność. Rock to bardzo pojemna kate-
goria muzyczna, dlatego na scenie wy-
stąpiły zespoły prezentujące różne nurty 
cięższego grania, od klasycznego punka, 
przez reaggae do nu-metalu – wyjaśnia 
Tomasz Węcławiak, który obok Szymona 
Tumidajskiego, Artura Kaczmarka i Fili-
pa Barszcza podjął się organizacji festi-
walu. 

DWIe oDsłony
W ciągu dwóch dni trwania festiwalu 

każdy fan (nie) rytmicznego szarpania 
gitary mógł więc znaleźć coś dla siebie. 
Zaproszeni do współpracy wykonawcy 
w większości przypadków przyszłość ar-
tystyczną mają jeszcze przed sobą, jed-
nak wśród nich nie zabrakło znanych ze-
społów, jak np. kościańsko-czempińska 
formacja Grzechy Naszych Ojców. 

W sobotę na dziedzińcu Ośrodka Kul-
tury zaprezentowali się Menzoberranzan 
z Jarocina, Bustergang ze Środy Wielko-
polskiej, Pimp Walk z Pleszewa i gwiazda 
pierwszego dnia festiwalu – wspomniane 
GNO, która kilka minut przed 22: 00 po-
chowała gitary do futerałów, kończąc tym 
samym pierwszy dzień festiwalu.

Spotkannie zostanie poświęcone podróży 
fotografa do Syrii we wrześniu ubiegłym 
roku. W czasie spotkania zaprezentowane 
zostanie slajdowisko dotyczące słynnych 
miejsc starożytnej Syrii, jak Borsa czy 
Apamea czy średniowiecznych zamków 
krzyżowców. Globtroter-autostopowicz, jak 
sam siebie określa Szczasny, opowie też o 
syryjskich metropoliach, m.in. o Damasz-
ku i Aleppo, nie stroniąc od komentarzy 

Rock rozbrzmiał w mieście 
po raz trzeci
Głośne dźwięki elektrycznych gitar 
i charakterystyczny śpiew rockowych 
wokalistów – 5 i 6 września w ramach 
III już edycji „Środa Rock Festiwal” 
Środa Wielkopolska zmieniła się 
w prawdziwy rockowy bastion.

Publiczność mogła odpocząć, by nabrać 
sił na kolejny dzień wypełniony muzycz-
nymi impresjami. Niedzielną prezenta-
cję otworzyli młodzi muzycy z zespołu 
Yelram (pochodzącego ze Środy Wielko-
polskiej i z Kotlina), po których na scenie 
pojawił się zespół Alk.11 ze Środy Wiel-
kopolskiej i Hug Me Mum ze Śremu. Fe-
stiwal zakończył się mocnym rockowym 
uderzeniem śremskiego The Merss.

FestIWaL, choć MłoDy, Ma 
ŚWIetLaną pRzyszłoŚć

Festiwal zorganizowano po raz pierw-
szy 25 sierpnia 2007 r. Jak wyjaśniają 
organizatorzy, cel imprezy jest właściwie 
niezmienny. – Chcemy pokazać szerszej 
publiczności dorobek muzyczny mło-
dych, przede wszystkim średzkich, kapel 
– mówi Szymon Tumidajski. 

– Z roku na rok „Środa Rock Festiwal” 
zyskuje nową, szerszą publiczność. Dla-
tego warto organizować największą im-
prezę rockową w mieście – mówi Artur 
Kaczmarek. Jednocześnie przyznaje, że 
organizacja festiwalu nie byłaby możliwa 

bez pomocy sponsorów, Ośrodka Kultury 
oraz bardzo istotnego wsparcia finanso-
wego Urzędu Miejskiego w Środzie Wiel-
kopolskiej. 

Zgromadzona publiczność festiwalu 
przyznaje, że „Środa Rock Festiwal” roz-
wija się naprawdę dobrze, zmierzając we 
właściwym kierunku integracji na jednej 
scenie różnych nurtów rocka. To muzycz-
nej świeto rocka w Środzie Wielkopol-
skiej już na stałe wpisało się w kalendarz 
imprez w mieście. Organizatorzy zapew-
niają więc, że dołożą wszelkich starań, by 
także za rok fani rockowego grania mogli 
bawić się na kolejnej edycji festiwalu. 
Jednocześnie zdradzają pewne informa-
cje – w planach jest zmiana lokalizacji fe-
stiwalu oraz wprowadzenie formuły kon-
kursu muzycznego w ramach festiwalu, 
a także stopniowe rozbudowywanie festi-
walu. Więcej pomysłów nie zdradzają. Na 
szczegóły trzeba więc cierpliwie poczekać 
do kolejnej edycji „Środa Rock Festiwal”, 
na którą już teraz gorąco zapraszają orga-
nizatorzy.                                               RŚ

O Syrii w bibliotece
dotyczących rzeczywistości społecznej tego 
zniewolonego kraju. 

Szczasny przybliży ponadto wizerunek 
Syrii jako skansenu starych zachodnich sa-
mochodów, jak 40-letnie volvo czy wielkowe 
mercedesy. Uczestnicy spotkania dowiedzą 
się ponadto jak na nadmiar turystów reagu-
ją wielbłądy w Palmirze, co to jes dżalabija, 
jakie są proporce między ceną benzyny a 
wody mineralnej i gdzie – wedle starotesta-
mentowego podania – Kain zabił Abla. Po-
dróżnik zapewnia, że przekaże konkretną 
wiedzę historyczną i obyczajową na temat 
Syrii, jednocześnie starając się rewidować 
zakorzenione stereotypy oraz okraszając 
wypowiedzi barwnymi przygodami auto-
stopowicza. Muzyczno-fotograficzna wę-
drówka wieść będzie więc przez wszystkie 
regiony i wymiary Syrii, zarówno współ-
czesnej, jak i starożytnej.

RŚ

22 września o godz. 17:00 w 
Miejsckiej Bibliotece im. R. 
Berwińskiego przy Placu Zamkowym 
odbędzie się spotkanie ze znanym 
podróżnikiem i fotografem – Leszkiem 
Szczasnym.

„Osobno” zaprasza 
do współpracy

Fot. K. Ratajski
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Zawodnicy – w przeważającej części 
mężczyźni, choć nie zabrakło również ko-
biet – zostali przyporządkowani do ośmiu 
kategorii wiekowych: najmłodsi do 10 lat, 
najstarsi powyżej 45. Trasa wiodła przez 
park Łazienki oraz wzdłuż linii brzego-
wej Jeziora Średzkiego, natomiast start 
i metę umiejscowiono na parkingu przy 
plaży jeziora. Uczestnicy mistrzostw 
musieli pokonać cztery okrążenia, po 
ok.3 km każde. Najlepsi cykliści pokony-
wali dystans niemal 12 km w niespełna 
30 minut. 

− Trasa nie była zbyt wymagająca pod 
względem technicznym. Myślę, że nawet 
amatorzy, jeżdżący na rowerze wyłącznie 
rekreacyjnie, bez trudu mogli ją pokonać 
− uważa Radosław Zaworski, który zwy-
ciężył wyścig w kategorii 16 – 30 lat mel-
dując się na mecie ze znaczną przewagą 
dwóch minut nad rywalami. 

2 października o godz.14.00 w Zespole 
Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego 
w Środzie Wielkopolskiej odbędzie się po-
kaz grupy taneczno – akrobatycznej z Aka-
demii Sportowej Gerlev z Danii. 

Po pokazie studenci z grupy tanecznej 
przeprowadzą godzinne warsztaty tańca no-
woczesnego oraz współcześnie popularne-
go Streetmovement i Parqour. Nauczyciele 
wychowania fizycznego z ZSZ w Środzie 
Wielkopolskiej, którzy są organizatorami 
pokazu i warsztatów, serdecznie zaprasza-
ją wszystkich chętnych, mających ochotę 
poznać nowe elementy tańca oraz zobaczyć 
światowej sławy grupę trenującą pod okiem 
samych twórców Parqour oraz posiadającą 
szkołę w Nowym Yorku..                          MM

W Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach 
można podziwiać wystawę kilkudziesięciu 
fotografii inspirowanych przyrodą autorstwa 
Andrzeja Maciejewskiego pt. „Struktury”. 

Andrzej Maciejewski jest znanym poznań-
skim prawnikiem, który równolegle od ponad 
40 lat zjamuje się fotografią artystyczną. Ar-
tysta fotografowanie nazywa życiową pasją, 
a jako swój ulubiony temat kadrowania rze-
czywistości bez wahania wskazuje tematykę 
przyrodniczą. Prezentowaną w salach dworu 
w Koszutach ekspozycję fotograficzną Macie-
jewski nazywa przewrotnie „finisażem” – dro-
ga ekspozycyjna tego wernisażu dobiega już 
bowiem końca, a muzeum Ziemi Średzkiej 
jest prawdopodobnie ostatnią okazją do zoba-
czenia tych wyjątkowych zdjęć. 

Twórczość Maciejewskiego jest w Koszu-
tach doskonale znana i ceniona. Prace artysty 
można było bowiem podziwiać w Koszutach 

„Struktury” w Koszutach
już w styczniu tego roku – wówczas Macie-
jewski zaprezentował fotogramy pozostające 
w związku z odbywającą się w Poznaniu Kon-
ferencją Klimatyczną. Bieżąca wystawa jest 
natomiast twórczym rozwinięciem tamtego 
tematu. „Struktury” wzbogacają poprzedni 
wernisaż o fotogramy o tematyce przyrodni-
czej wykonywane przede wszystkim na tere-
nie Wielkopolskiego Parku Narodowego. – Au-
tora interesowało głównie uchwycenie natury 
w znacznych powiększenicach, przez co mógł 
ukazać szczególne zjawiska optyczne, np. 
„grę” promieni słonecznych nad powierzch-
nią wody. Maciejewski punktowo spogląda na 
przyodę, proponując odbiorcy koncentrację na 
detalach, co ukazuje wyjątkową estetykę przy-
rody, nad którą warto się zatrzymać – opowia-
da Jacek Piotrowski, kustosz Muzeum Ziemi 
Średzkiej w Koszutach.  

Wejście na wystawę, współporganizowaną 

Popedałowali

przez galerię „OK.NO” i stowarzyszenie „Kla-
merka”, kosztuje 3 zł dla osoby prywatnej oraz 
2 zł dla grup zorganizowanych. Bilet upoważ-
nia do zwiedzania całej ekspozycji muzealnej, 
a w ramach zakupionej wejściówki wliczone 
jest również oprowadzenie po muzeum przez 
przewodnika.  

    RŚ

Niemal 70 rowerzystów ścigało się 13 
września w pierwszej edycji Mistrzostw 
Regionu Średzkiego w kolarstwie 
górskim. 

Niesprzyjająca aura spowodowała kilka 
wywrotek, jednak obrażenia – zazwyczaj 
zdarcie skóry – nie były groźne. Padają-
cy deszcz nie odstraszył kibiców, którzy 
zjawili się, aby dopingować strudzonych 
kolarzy. Deszcz nie ostudził również za-
pału zawodników i sportowej chęci zwy-
cięztwa. A ścigać się było o co, bo na 
zwycięzców czekały medale, puchary 
oraz koszulki kolarskie. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom. 

− Planujemy cykliczną organizację tej 
imprezy. Za rok odbędzie się ona praw-
dopodobnie w maju i będzie częścią Pu-
charu Wielkopolski − zapowiada Michał 
Główczewski, pomysłodawca, organiza-
tor (przy współudziale Urzędu Miejskie-
go w Środzie Wielkopolskiej) i zarazem 
uczestnik mistrzostw. 

 RŚ

Roztańczeni Duńczycy w ZSZ

Fotografie inspirowane przyrodą Wlkp. parku 
narodowego

zwycięzcy mmistrzostw w różnych kategoriach wiekowych z burmistrzem i starostą
Kolarze dawali z siebie wszystko
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Punktualnie o godz.12: 00 w Środzie 
Wielkopolskiej rozległy się donośne syre-
ny. Właśnie w samo południe 70 lat temu, 
już pierwszego dnia wojny, średzianie do-
świadczyli okrucieństwa hitlerowskich 
Niemiec. – To był piątek. W południe nad-

Pamiętali o wojnie
leciały dwa samoloty. A później następne. 
W wyniku nalotu zginęło siedmiu pracow-
ników cukrowni. To wszystko było dla nas 
niespodziewane – wspomina ze wzrusze-
niem Stefan Kamiński, kombatant Armii 
Krajowej, który w roku rozpoczęcia wojny 
był zaledwie piętnastoletnim młodzień-
cem. 

– Agresja na Polskę rozpoczęła nowy 
rozdział historii – mówił podczas przemó-
wienia zastępca burmistrza, Rafał Pie-
chowiak. Zastępca burmistrza wspomiał 
również drugą tragiczną datę pamiętnego 
września: dzień agresji Związku Radzie-
ckiego. W swym przemówieniu pamiętał 
też o bohaterstwie polskich żołnierzy, któ-
rzy już od pierwszego dnia wojny walczyli 

We wtorek,1 września, w 70. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej pod 
tablicą straceń na średzkim Starym 
Rynku odbyła się uroczystość, podczas 
której w szczególny sposób uczczono 
pamięć niemal 6 mln poległych w 
latach 1939-1945 Polaków.

na niemal wszystkich frontach II wojny 
światowej i nigdy nie opuścili broni.

Średzcy kombatanci AK podziękowali 
mieszkańcą Środy Wielkopolskiej za pamięć  
i obecność. Cieszą się, że z roku na rok co-
raz więcej osób pamięta o rocznicy wybu-
chu wojny. 

– Swoją pamięcią i obecnością oddajemy 
hołd tym, którzy ponieśli największe ofiary 
podczas wojny, a cześć, szacunek i wdzięcz-
ność tym, którzy przeżyli narażając swoje 
życie dla ojczyzny – mówił w przemówie-
niu Piechowiak, po czym złożył kwiaty 
pod tablicą straceń. Symboliczne wiązanki 
złożyły też m.in. delegacje Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, MPECiK, ZHP, miejskiej 
biblioteki, policji, straży pożarnej, ucz-
niów, ale także zwykłych mieszkańców 
Środy Wielkopolskiej.  

RŚ


