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Przypomnijmy, że dowóz dzieci odbywać 
się będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 
(w dni nauki szkolnej), a całość zadania zo-
stała podzielona na sześć tras. I tak, trasę nr 

Zakres robót obejmie remonty cząstkowe 
nawierzchni bitumicznych jezdni i chodni-
ków, montaż progów zwalniających, uzupeł-
nienie i naprawę oznakowania pionowego, 
chodników z płytek lub kostki betonowej, 
a także krawężników drogowych i obrzeży 
trawnikowych. 

Przetarg został podzielony na dwa zada-
nia. Zadanie nr 1 obejmuje ok. 17, 5 km dróg 
gminnych w mieście i ok. 30 km dróg gmin-
nych na wsiach, a orientacyjną ilość remon-

Do przetargu stanęło czternastu wyko-
nawców, a jeden z nich – z przyczyn for-
malnych – został wykluczony z przetargu. 
Wybrana na drodze przetargu nieograni-
czonego oferta spełniła wszystkie wyma-
gania zamawiającego, przy czym okazała 

Pomimo zimowej aury gminne inwesty-
cje idą pełną parą. Na początku grudnia za-
kończono remonty oraz przebudowy dróg 
i chodników na terenie miasta i gminy. 

Mieszkańcy mogą cieszyć się z wyremon-
towanego chodnika przy ul. Staszica, na 
odcinku od ul. Hallera do ul. Wawrzyniaka. 
Na przyszły rok zaplanowano kontynuację 
remontu trzech pozostałych odcinków przy 
ul. Staszica. Równocześnie zakończyła się 
przebudowa chodnika przy ul. Raczyńskich 
oraz na ul. Westerplatte. Tu remont chodni-

Przetarg dla drogowców
Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony 
na remonty cząstkowe (konserwację 
bieżącą) dróg, ulic, chodników oraz 
uzupełnienie i naprawę oznakowania 
pionowego na terenie miasta i gminy 
Środa Wielkopolska.

tów cząstkowych bitumicznych dla zadania 
1. szacuje się na ok. 4.000 m2. Zadanie nr 
2 obejmuje z kolei ok. 17,5 km dróg gmin-
nych w mieście i ok. 20 km dróg gminnych 
na wsiach, natomiast wstępną ilość remon-
tów cząstkowych bitumicznych dla zadania 
2. szacuje się na ok. 4.000 m2. Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych, a wy-
łącznym kryterium oceny oferty będzie jej 
cena. Termin realizacji zadania określono do 
31.12.2010 r. 

Zainteresowani powinni złożyć zamkniętą 
kopertę z oznaczeniem „Przetarg – remon-
ty cząstkowe – zadanie nr 1. Nie otwierać 
przed 18.12.2009 r.” lub „Przetarg – remonty 
cząstkowe – zadanie nr 2. Nie otwierać przed 
18.12.2009 r.”, w Urzędzie Miejskim w Śro-
dzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 
5 w pok. 214 (sekretariat). Termin składania 
ofert upływa 18.12.2009 r. o godz. 10.00. Go-

dzinę później w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Środzie Wielkopolskiej w pok. 207 (sala se-
syjna) nastąpi otwarcie ofert. 

Warunki wymagane od wykonawców 
uczestniczących w przetargu oraz wykaz 
oświadczeń i dokumenty potwierdzające 
spełnienie przez wykonawców wymaganych 
warunków, a także szczegółowe informacje 
dotyczące spełnienia warunków przetargu 
oraz sposobu przygotowania ofert zawarte są 
w specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia (SIWZ), którą wraz z załącznikami nie-
zbędnymi do złożenia oferty, można uzyskać 
bezpłatnie w UM w pok. 217 w godzinach 
urzędowania lub pobrać ze strony interneto-
wej: www.srodawlkp.biuletyn.net

Osobą upoważnioną do kontaktów z wyko-
nawcami w zakresie przedmiotu zamówie-
nia jest Michał Orłowski (Wydział Inwestycji 
i Zamówień) tel. 61 286-77-35, natomiast w za-
kresie ustawy Prawo zamówień publicznych 
– Daniela Pawlak (Wydział Inwestycji i Zamó-
wień) tel. 61 286-77-36.  Radosław Śledziński

redakcja@sroda.wlkp.pl

„TRANS-MASZ” zbuduje boisko w Jarosławcu 

się najkorzystniejsza pod względem eko-
nomicznym (warto dodać, iż wyłącznym 
kryterium ocen ofert była proponowana 
cena realizacji zadania). 

Przypomnijmy, że nowe wielofunkcyj-
ne boisko sportowe powstanie na tere-

nie Szkoły Podstawowej w Jarosławcu 
do końca maja przyszłego roku. Boisko 
sportowe będzie wykorzystywane m.in. 
do gry w koszykówkę i siatkówkę. Projekt 
przewiduje, że rozmiary nowego boiska 
wyniosą 28 x 18 m, z czego pole gry wynie-
sie 25 x 15 m. W ramach inwestycji boisko 
o nawierzchni tartanowej zostanie ogro-
dzone, a wraz z budową boiska powstanie 
również skocznia do skoków w dal o dłu-
gości 10 m.

Radosław Śledzińsk
redakcja@sroda.wlkp.pl

Rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu. 
Najkorzystniejszą okazała się oferta konsorcjum „TRANS-MASZ” ze Środy 
Wielkopolskiej, które zrealizuje zadanie za 248.696,80 zł brutto. 

Transport dla uczniów zapewniony
1, do obsłużenia której zgłosiło się czterech 
oferentów, ostatecznie obsłuży Biuro Tury-
styczne „DOMINIKA” ze Środy Wielkopol-
skiej. Wśród dwóch ofert złożonych na ob-
służenie trasy nr 2 korzystniejszą okazała się 
oferta Usług Transportu Osobowego Anny 
Kowal również ze Środy Wielkopolskiej. Do 
obsłużenia trasy nr 3 aspirowało trzech wy-
konawców. Także tą trasą zajmie się średz-
ka firma Anny Kowal. Trasę nr 4 (na którą 
złożono dwie oferty) i nr 6 (na którą złożono 
cztery oferty) obsłuży firma „IGLESPOL” 

Cztery firmy będą od przyszłego roku 
dowozić średzkich uczniów do szkół 
podstawowych, gimnazjów i oddziałów 
przedszkolnych – najkorzystniejsze 
oferty wybrano na początku grudnia. 

z Wrześni, natomiast trasę nr 5 średzka fir-
ma P. W. Lewandowski Artur, która przedsta-
wiła najkorzystniejszą ofertę spośród dwóch 
oferentów. 

W postępowaniu przetargowym nie wy-
kluczono żadnego wykonawcy i nie odrzu-
cono żadnej oferty. Wszystkie wybrane przez 
gminę oferty otrzymały największą ilość 
punktów wyliczonych zgodnie z kryterium 
oceny ofert, którym była najniższa cena wy-
konania zadania. Wybrane w przetargach 
oferty spełniają też wymogi zamawiającego 
określone w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia.        Radosław Śledziński

redakcja@sroda.wlkp.pl

Grudniowe remonty dróg i chodników
ka objął odcinek od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Bohaterów. Ponadto zakończono już 
przebudowę chodnika przy blokach w Na-
dziejewie. 

Gmina czeka także na odbiór wykona-
nych już dróg, na których zamieniono na-
wierzchnię gruntową na asfaltową, a zatem 
drogę dojazdową do bloków w Źrenicy oraz 
drogę w rejonie ul. Daszyńskiego i ul. We-
sterplatte w Środzie Wielkopolskiej.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl Nowy chodnik przy ul. Staszica
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Ekipa remontowa weszła do gmachu bi-
blioteki w połowie listopada. Zakres prac 
remontowych objął tę część pierwszego 
piętra, która dotychczas, a więc niemal od 
czterdziestu lat, nie była remontowana. 
Przypomnijmy, że koncepcja remontu bi-

Skąd pomysł na powstanie skateparku 
w Środzie Wielkopolskiej?

– Już od paru lat młodzież upominała 
się o skatepark. Akurat równolegle z po-
wstaniem MRM zapadły kluczowe decyzje 
w tej sprawie. Zanim zaczęliśmy kierować 
stosowne pisma do pana burmistrza lub 
odpowiednich organów władzy, sprawa 
była już na szczęście załatwiona. Udało 
się nam jednak, jako MRM, nagłośnić całą 
sprawę, dzięki czemu zyskała większy roz-
mach. Dlaczego się tym zajęliśmy? Ponie-
waż sama młodzież sygnalizowała potrzebę 
budowy takiego miejsca. Dlatego cieszymy 
się, że decyzja o budowie zapadła, a władze 
miasta wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców. Jedyne, nad czym ubolewa-
my to fakt, że skatepark powstanie dopiero 
na wiosnę.

Do przetargu na budowę skateparku 
w Środzie Wielkopolskiej stanęło dwóch 
wykonawców, którzy spełnili wszystkie 

Remont piętra biblioteki

Powoli kończy się remont na 
pierwszym piętrze Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Prace rozpoczęto ze 
względu na fatalny stan instalacji 
elektrycznej.

blioteki zakłada częściowe prowadzenie 
renowacji: do tej pory wyremontowano całe 
drugie piętro oraz prawie cały parter (tu 
do renowacji pozostała jeszcze m.in. wy-
pożyczalnia). Takie rozwiązanie pozwala 
uniknąć zamknięcia biblioteki dla czytel-
ników. W związku z obecnie prowadzonymi 
pracami wystąpiły co prawda pewne utrud-
nienia, ale dotyczą one przede wszystkim 
pracowników biblioteki. Dla mieszkańców 
zamknięta jest do odwołania tylko czytel-
nia, jednak wszyscy chętni mogą skorzy-
stać z lektury prasy z czytelni dziecięcej, 
gdzie tymczasowo ulokowane są gazety.

Kończący się już remont pierwszego pię-
tra wynikał bezpośrednio z tragicznego 
stanu instalacji elektrycznej. Kable elek-
tryczne przegrzewały się nadmiernie, na co 
właściwie nie reagowały biblioteczne bez-
pieczniki, a co stanowiło realne zagrożenie 
pożarowe. Poprawa złego stanu techniczne-
go instalacji elektrycznej oznaczała wszak-
że szereg prac pokrewnych, m.in. rozbiórkę 
boazerii czy rozkuwanie części ścian. Jak 
wyjaśnia dyrektor biblioteki, Małgorzata 
Walasek, podczas remontu wykonano dwie 
główne rozdzielnie, a także – jako ukłon 
w stronę strażaków – usunięto starą zabu-

dowę i boazerię, co w przyszłości zminima-
lizuje zagrożenie pożarowe. Istotne jest to, 
że przy okazji remontu wzmocniono i przy-
stosowano do nowych obciążeń starą insta-
lację elektryczną, która instalowana była 
przed laty wyłącznie na potrzeby oświetle-
nia. W międzyczasie biblioteka wzbogaciła 
się jednak o zdobycze techniki, takie jak 
komputery, kserokopiarki, drukarki czy 
skanery i okazało się, że instalacja nie wy-
trzymuje takiego obciążenia. 

Przy okazji remontu instalacji general-
ny remont przejdą cztery pomieszczenia na 
pierwszym piętrze, a zatem pomieszczenie 
socjalne, kuchenka (która pomysłowo za-
adaptowana zostanie na minisalkę konfe-
rencyjną), pokój do opracowywania zbiorów 
oraz główny korytarz. Jak zapewnia dyrektor 
biblioteki, remont posuwa się zgodnie z har-
monogramem, choć zakończenie prac nie bę-
dzie oznaczało jeszcze definitywnego końca 
remontu na pierwszym piętrze biblioteki. 

Całkowity koszt prowadzonych na pierw-
szym piętrze prac, których koniec zaplanowa-
no na połowę grudnia, zamknie się w kwocie 
do 40 tys. zł. Pieniądze na ten cel pochodzą 
od władz miejskich, które przychyliły się do 
wniosku i dotowały remont biblioteki oraz 
z własnych oszczędności biblioteki. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

„Skatepark jest potrzebny”
Rozmowa z Szymonem Błochem, wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, która była jednym z orędowników powstania 
skateparku w mieście, o tym, dlaczego warto wybudować skatepark. 

Czyli to inicjatywa, która wypłynęła 
bezpośrednio od młodych?

– Właśnie tak.
Pytam dlatego, bo pojawiły się głosy, że 

nie warto wydawać pieniędzy na tę inwe-
stycję, ponieważ będzie ona służyła tyl-
ko marginalnej części mieszkańców. Jak 
mógłby Pan się do tego ustosunkować?

– Mieszkańcy narzekają na hałas i niszcze-
nie Starego Rynku przez skaterów. Z dru-
giej strony ci sami mieszkańcy mówią, że 
nie ma sensu wydawać pieniędzy na skate-
park. Czy nie widać tu sprzeczności? 

A zatem warto budować skatepark?
– Myślę, że tak. W Środzie Wielkopolskiej 

powstawały już mało profesjonalne skate-
parki, jednakże były to urządzenia o bardzo 
niskiej jakości, które przez jesienne czy zi-
mowe opady niszczały, a przez to stawały 

się niebezpieczne. Teraz będzie to miejsce 
profesjonalnie zabezpieczone z wysokiej 
jakości sprzętem odpornym na warunki po-
godowe. 

Jak można odnieść się do zarzutu, że ska-
tepark będzie wykorzystywany wyłącznie 
przez niewielką część mieszkańców? Czy 
w Środzie Wielkopolskiej jest duża grupa 
chętnych do korzystania z tego typu roz-
rywki?

– Tak, na pewno jest sporo chętnych do 
korzystania ze skateparku. W dodatku 
jest to grupa różnorodna. Zainteresowani 
skateparkiem są zarówno dziesięcioletnie 
dzieciaki czy uczniowie gimnazjów i szkół 
średnich, ale także ludzie po dwudziestce. 
Poza tym ci, którzy będą jeździć, zachęcą 
do tego też innych, a wiadomo, że każda 
aktywność ruchowa jest korzystna. W ten 
sposób rodzili się przecież mistrzowie spor-
tu. Kto wie czy za kilka czy kilkadziesiąt 
lat nie pojawi się w naszym mieście talent, 
może nawet na miarę samego Tony Hawk’a. 
Szkoda, żeby się zmarnował z powodu bra-
ku miejsca do treningu.

Rozmawiał Radosław Śledziński

Skatepark na wiosnę
Firma „Techramps” za 175.582,40 zł 
brutto dostarczy i zamontuje niezbędne 
urządzenia do budowy skateparku 
w Środzie Wielkopolskiej. 

wymogi zamawiającego określone w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
jednak oferta krakowskiej firmy okazała 
się korzystniejsza pod względem finanso-
wym od propozycji gdańskiego przedsię-
biorstwa „Funattack” (wyłącznym kryte-
rium oceny ofert była proponowana cena 
wybudowania skateparku).

Przypomnijmy, że nowoczesny skatepark 
powstanie na terenie średzkiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej tuż 
za boiskiem do hokeja. Rozstrzygnięty 
przetarg obejmował dostawę i montaż nie-
zbędnych urządzeń, które zostaną zamon-
towane na placu o powierzchni 558 m2 na 
betonowej nawierzchni o 12 cm grubości. 
Firma „Techramps” dostarczy platformę 
z minirampą, bank z quarterem i rollinem, 
funbox z piramidą oraz jumpbox. Zakoń-
czenie budowy ma nastąpić do 30 kwietnia 
2010 r. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Wyremontowana instalacja w pomieszczeniu socjalnym
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Sieć wodociągowa powstanie w ul. Wolnie-
wicza oraz w miejscowości Janowo, na osied-
lu mieszkalnym położonym wzdłuż średz-
kiego jeziora. Ponadto, w związku z budową 
drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, 
przedsiębiorstwo dokona wymiany istnieją-
cego wodociągu.

Wraz z planowaną inwestycją gminy – bu-
dową kolektora sanitarnego w ul. Prądzyń-
skiego, zostanie uporządkowana sprawa 
przyłączy wodociągowych do każdej z pose-

Podobnie jak w ubiegłym roku podczas te-
gorocznej imprezy sylwestrowej w Środzie 
Wielkopolskiej będzie można – w zamian za 
los na loterii – pozostawić surowce wtórne 
w specjalnych pojemnikach.

Pod sceną na miejskim targowisku, gdzie 
odbędzie się tegoroczna zabawa sylwestrowa, 
umieszczone zostaną specjalne pojemniki na 
surowce wtórne.

Mieszkańcy, zamiast wrzucać odpadki do 
miejskich koszy, będą mogli zostawić w nich 
szklane butelki, makulaturę czy materiały pla-
stikowe, a za pozostawione odpady otrzymają 
los, który upoważni ich do wzięcia udziału 
w sylwestrowej loterii. Rozpoczęcie losowania 
nagród przygotowanych przez władze miej-
skie zaplanowano po północy.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Opłata marszałkowska jest opłatą, jaką za-
rządca wysypiska zobligowany jest uiścić za 
składowanie 1 tony odpadów na wysypisku. 
Kwota, którą uzyska w ten sposób Urząd 
Marszałkowski, musi zostać przeznaczona 
na ochronę środowiska, co jest bezpośrednio 
związane z dyrektywami Unii Europejskiej. 
Dyrektywy te zobowiązują Polskę m.in. do re-
dukcji o niemal połowę ilości składowanych 
odpadów – i to w perspektywie trzech najbliż-
szych lat. Niewywiązanie się z tego zobowią-
zania może skutkować dotkliwymi karami 
finansowymi dla Polski, które sięgnąć mogą 
nawet 250 tys. euro dziennie. 

W przyszłym roku opłata marszałkowska 
poszybuje w górę o 4 zł. Tym samym cena 

1 stycznia 2010 r. zostaje zniesiona opłata za 
wydanie dowodu osobistego. 

Właśnie wtedy w życie wejdzie art. 1 znowe-
lizowanej ustawy o ewidencji ludności i dowo-
dach osobistych uchwalonej 9 stycznia 2009 r. 
(Dz. U. z 13 marca 2009 r., nr 39, poz. 306), który 
ostatecznie znosi pobieranie opłat od petenta 
za wydanie dowodu osobistego. Oznacza to, 
że wydanie nowego dowodu będzie bezpłat-
ne, niezależnie od tego, czy osoba ubiega się 
o dowód osobisty po raz pierwszy czy doku-
ment został zgubiony, zniszczony, skradziony, 
czy powinien być wymieniony ze względu na 
zmianę danych. 

W naszych portfelach pozostanie zatem 
30 zł, które do tej pory musieliśmy zapłacić za 
wydanie dowodu osobistego – ta kwota stano-
wiła równowartość kosztów wyrobienia doku-
mentu.                                Radosław Śledziński

redakcja@sroda.wlkp.pl

Prawdopodobnie 5 sierpnia przyszłego roku 
do Środy Wielkopolskiej z wizytą przyjedzie 
delegacja z francuskiego Vitre, miasta part-
nerskiego Środy Wielkopolskiej. Aktualnie 
gmina czeka na potwierdzenie terminu przy-
jazdu delegacji.

Francuzi z Bretanii w północno-zachodniej 
części kraju, z departamentu Ille – et – Vila-
ine zostaną w Środzie Wielkopolskiej przez 
tydzień, a w tym czasie zapoznają się z funk-
cjonowaniem gminy. 

Przypomnijmy, że Vitre od maja 1995 r., kiedy 
to podpisano umowę o nawiązaniu współpra-
cy, jest jednym z czterech miast partnerskich 
Środy Wielkopolskiej. W myśl sygnowanej 
umowy realizowana jest przede wszystkim 
wymiana młodzieży ze szkół średnich oraz 
mieszkańców obu miast. Ta, jak dotąd, wzor-
cowa współpraca została dostrzeżona w 2004 r. 
przez kapitułę fundacji Poznań – Ille – et – Vila-
ine. Wówczas gmina Środa Wielkopolska oraz 
Vitre, w uznaniu za szczególnie istotny wkład 
w pogłębianie i utrwalanie współpracy polsko-
francuskiej, a przede wszystkim wielkopol-
sko-bretońskiej, otrzymały wyróżnienie w po-
staci Medalu św. Iwona, patrona Bretanii. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

MPECWiK Sp. z o.o. – plan inwestycyjny na 2010 r.

sji. W 2010 r. przewidziano w planach spółki 
także wymianę sieci wodociągowej na Sta-
rym Rynku. 

MPECWiK będzie starał się również za-
kończyć modernizację budynku socjal-
no-warsztatowego na terenie Gminnej 
Przepompowni Ścieków przy ul. Niedział-
kowskiego. Obecnie udało się zmodernizo-
wać pomieszczenie kotłowni oraz przebudo-
wać i przygotować w nim pomieszczenia dla 
pracowników. Prace wykończeniowe oraz 

rozbudowa budynku będą prowadzone włas-
nymi siłami.

Plany inwestycyjne spółki obejmują także 
przygotowanie projektów pod dalsze inwe-
stycje przewidziane na następne lata, w tym 
budowę sieci wodociągowej w projektowanej 
obwodnicy od ul. Weychana poprzez ul. Spa-
cerową do ul. Gnieźnieńskiej.

Przedstawione inwestycje to starannie wy-
brane pozycje z długiej listy planu inwesty-
cyjnego spółki, która w 2009 r. zrealizowała 
inwestycje wielokrotnie przewyższające pla-
nowany budżet. Wszystkie inwestycje są ko-
nieczne i niezbędne dla zachowania standar-
dów w obsłudze mieszkańców miasta i gminy 
Środa Wielkopolska.                           MPECWiK

Francuzi w sierpniu Za śmieci bez zmian
składowania odpadów komunalnych wyniesie 
w 2010 r. 153,01 zł brutto, z czego aż 104 zł tra-
fi na konto województwa w ramach tej opłaty. 
Pomimo, że opłata marszałkowska systema-
tycznie wzrasta – dla przypomnienia, kilka lat 
temu wynosiła 15 zł, by w międzyczasie wzros-
nąć do 75 zł i osiągnąć przyszłoroczny stan 
określony na poziomie 104 zł za 1 tonę składo-
wanych odpadów – w Środzie Wielkopolskiej 
współmiernie nie wzrastają ceny wywozu od-
padów. Bo choć wyższa stawka w prostej logi-
ce oznaczałaby wzrost kosztów wywozu śmie-
ci, który w innych gminach zostaje zazwyczaj 
przerzucony na właścicieli nieruchomości, od 
których odbierane są odpady, to w Środzie 
Wielkopolskiej taka arytmetyka na szczęście 
nie funkcjonuje. Władze miasta postanowiły 
bowiem nie sięgać do portfeli mieszkańców, 
w pełni realizując hasło: „Środa – wielkopol-
skie miasto niskich podatków”. Oznacza to, że 
za wywóz odpadów komunalnych średzianie 
zapłacą w przyszłym roku taką samą stawkę, 
jak w roku obecnym.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

W nadchodzącym 2010 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji 
Sanitarnej Sp. z o.o. planuje szereg inwestycji związanych z rozbudową i wymianą istniejącego 
systemu wodociągowego, a także montażem niezbędnej armatury odcinającej i hydrantów. 

Ministerstwo Rolnictwa z początkiem 
2010 r. podniesie opłatę marszałkowską 
za składowanie odpadów. Średzianie 
mogą jednak spać spokojnie – podwyżki 
za wywóz śmieci dla mieszkańców 
w przyszłym roku na pewno nie będzie. 

Eko-sylwester

Do przetargu stanął wyłącznie jeden 
wykonawca – Zakład Elektroinstalacyjny 
Bogdan Wojciechowski ze Środy Wielkopol-
skiej. Wobec spełnienia wszystkich wymo-
gów zamawiającego, określonych w specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia, to 
właśnie ta firma wykona zamówiony zakres 
prac. Zaoferowana przez wykonawcę cena 
wynosi 27,72 zł brutto + VAT za roboczogo-
dzinę. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Konserwacja 
oświetlenia

Od nowego roku 
dowód za darmo

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony 
na przeprowadzenie prac remontowych 
i konserwacyjnych oświetlenia 
ulicznego na terenie miasta i gminy 
Środa Wielkopolska w 2010 r. 



�www.sroda.wlkp.plgrudzień 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

W środę 2 grudnia, w siedzibie Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Środzie Wielkopolskiej odbyło się prze-
kazanie miejscowej jednostce ratowniczo-
gaśniczej specjalnej osłony zabezpiecza-
jącej poduszki powietrzne samochodów 
osobowych. Osłonę przekazał średzkim 
strażakom osobiście burmistrz Środy Wiel-
kopolskiej, Wojciech Ziętkowski. Sprzęt 
ten został zakupiony dzięki przychylności 
władz miasta, które wydatkowały na ten cel 
blisko 2.000 zł. 

Pozyskana osłona służyć będzie do zabez-
pieczenia przed niebezpiecznymi urazami 
ratowników i osób poszkodowanych w wy-
padku przed niespodziewanym uruchomie-
niem poduszki powietrznej w samochodzie. 

21 grudnia – to planowana data spuszcze-
nia wody z dużego basenu, a tym samym 
data jego czasowego zamknięcia. Miesz-
kańcy będą mogli jednak ponownie skorzy-
stać z basenu prawdopodobnie już 3 stycz-
nia 2010 r. – Nie zamykaliśmy basenu tak 
długo, jak było to możliwe. Teraz niestety 
wystąpiła taka konieczność – przekonuje 
kierownik Pływalni Miejskiej, Zbigniew 
Strugarek. Termin zamknięcia basenu, któ-
ry wynika z harmonogramu prowadzonych 
prac remontowych, przypadł akurat na 
przerwę świąteczną, a zatem na zamknię-

Na 17 grudnia zaplanowano XXXVI sesję 
Rady Miejskiej, natomiast 30 grudnia odbę-
dzie się XXXVII i ostatnia w tym roku sesja. 

Osłona dla strażaków
Średzkie jednostki ratowniczo-gaśnicze 
działające w ramach państwowej 
i ochotniczej straży pożarnej 
wzbogaciły się o kolejny sprzęt 
ratowniczy. 

– Jeśli po wypadku „airbag” nie wystrzeli, 
staje się ogromnym zagrożeniem – wyjaś-
nia rzecznik średzkiej PSP, kpt. Mirosław 
Frąckowiak. 

Zabezpieczenie poduszki powietrznej 
waży 3,7 kg i jest wyposażone w specjalne 
uchwyty ułatwiające szybkie zamontowa-
nie na kole kierowniczym we wszystkich 

Basen jednak nieczynny
W poprzednim numerze „Średzkiego 
Biuletynu Samorządowego” 
informowaliśmy o prawdopodobnej 
konieczności zamknięcia Pływalni 
Miejskiej, ze względu na prowadzenie 
nieplanowanych prac remontowych. 
Okazało się, że taka konieczność 
zaistnieje pod koniec grudnia. 

ciu basenu nie stracą stali klienci, przede 
wszystkim szkoły czy przedszkola, któ-
rzy stanowią większość klientów Pływalni 
Miejskiej. 

Przypomnijmy, że nieplanowane wcześ-
niej prace remontowe rozpoczęto z powodu 
znacznych ubytków wody w rurociągach 
tłocznych. Aby zlokalizować i usunąć awa-
rię robotnicy wykonają m.in. roboty ziem-
ne, rozbiórkowe, przyłączenia rurociągów 
do wanien basenowych, przebudują kanał 
oraz wymienią uszkodzone elementy tłocz-
ne. – Aktualnie jesteśmy na końcowym, 
ale newralgicznym etapie prac. Kończymy 
wykuwać tunel, po to, żeby instalacje ży-
wotne, które były przyczyną awarii, móc 
nieustannie monitorować. Do tej pory były 
one częściowo niewidoczne, a ten remont 
definitywnie załatwi tę sprawę – mówi kie-
rownik Pływalni Miejskiej. 

Całkowity kosztorys usunięcia awarii 
oszacowano na 115.433,25 zł brutto. Na re-
mont Ośrodek Sportu i Rekreacji przezna-
czył całość kwoty, którą udało się w tym 
roku zabezpieczyć na niespodziewane na-
prawy, czyli 26.582,25 zł. Brakująca kwota, 

a zatem 88.861,00 zł, została przyznana na 
wniosek władz miasta przez Radę Miejską 
z budżetu Środy Wielkopolskiej. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Sesje Rady Miejskiej
Obie sesje tradycyjnie rozpoczną się w sali 
Ośrodka Kultury o godz. 17.00. 

Na wcześniejszej sesji najważniejszym 
punktem będzie dyskusja oraz przyjęcie pro-
jektu budżetu gminy Środa Wielkopolska na 
2010 r., o którego głównych założeniach pisali-
śmy w poprzednim numerze „Średzkiego Biu-
letynu Samorządowego”. Oprócz tej kluczowej 
uchwały radni pochylą się nad 11. innymi pro-
jektami, m.in. nad uchwałą w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkie-

go, w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Daszyńskiego w Śro-
dzie Wielkopolskiej czy w sprawie sprzedaży 
lokali stanowiących własność gminy. Radni 
miejscy zatwierdzą ponadto przychody i wy-
datki Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na 2010 r. 

W momencie oddawania tego numeru 
„Średzkiego Biuletynu Samorządowego” do 
druku, nie był jeszcze znany spis uchwał na 
sesję, która odbędzie się 30 grudnia. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Grudzień oznacza dla miejskich 
radnych dwukrotnie większą pracę 
– tradycyjnie w miesiącu wieńczącym 
dany rok odbywają się dwie (a nie 
jedna) sesje Rady Miejskiej. 

Prowadzone prace mają zapobiec podobnym 
awariom w przyszłości

typach samochodów osobowych. Do tej 
pory średzka straż pożarna nie dysponowa-
ła tego typu sprzętem. Choć w Środzie Wiel-
kopolskiej na szczęście nie było dotych-
czas przypadków urazów spowodowanych 
niespodziewanym wybuchem poduszki 
powietrznej podczas prowadzenia akcji ra-
towniczej, to doświadczenie strażaków z in-
nych miast uczy, że taki sprzęt wydaje się 
niezbędny.          PSP, Radosław Śledziński

redakcja@sroda.wlkp.pl

przekazaNie sprzętu ŚredzkiM strażakoM
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w sprawie ogłoszenia otwartego konkur-
su ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie upowszechniania kultury fizycz-
nej, sportu i turystyki.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 roku o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 ze 
zmianami) oraz uchwały Nr XXXIV/556/2009 
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej 
z dnia 29 października 2009 roku w sprawie 
przyjęcia programu współpracy Gminy Środa 
Wielkopolska z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2010 zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić konkursy na 
realizację zadania publicznego w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej, sportu 
i turystyki w gminie Środa Wielkopolska na 
zadanie – szkolenie oraz udział w zawodach 
sportowych dzieci i młodzieży – treść ogłosze-
nia zawiera załącznik do niniejszego zarzą-
dzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się 
koordynatorowi do spraw współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
podpisania.

Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia nr 133/2009
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z 8 grudnia 2009 r.
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej, sportu i turystyki 
w gminie Środa Wielkopolska

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873) 
oraz Uchwała Nr XXXIV/556/2009 Rady Miej-
skiej Środy Wielkopolskiej z dnia 29 paździer-
nika 2009 roku w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy Środa Wielkopolska z or-
ganizacjami pozarządowymi na rok 2010.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków prze-
znaczonych na realizację zadań:

1. Szkolenie oraz udział w zawodach sporto-
wych dzieci i młodzieży – 103.000 zł.

II. Cel zadania:
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i mło-

dzieży. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofi-
zyczny i zdrowie mieszkańców gminy. Umoż-
liwienie udziału w zawodach sportowych 
dzieci i młodzieży. 

III. Zasady i warunki składania ofert:
1. W otwartym konkursie mogą uczestni-

czyć organizacje pozarządowe, osoby praw-
ne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, o stosunku Państwa do innych Kościo-
łów i związków wyznaniowych oraz gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie dzia-
łalności pożytku publicznego, stowarzysze-
nia jednostek samorządu terytorialnego oraz 
jednostki organizacyjne podległe organom 
administracji publicznej lub przez nie nadzo-
rowane, które prowadzą działalność statutową 
w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają 
realizować zadanie.

2. Oferty należy składać na formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie 

Zarządzenie Nr 133/2009
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 8 grudnia 2009 roku

wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozdania z wy-
konania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, 
poz.2207) w formie pisemnej w zamkniętych 
kopertach z napisem „Konkurs na realizacje 
zadania publicznego w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej, sportu i turystyki 
w gminie Środa Wielkopolska, zadanie – Szko-
lenie oraz udział w zawodach sportowych 
dzieci i młodzieży”.

3. Oferta powinna zawierać w szczególno-
ści:

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 rea-
lizacji zadania,

d) informacje o posiadanych zasobach rze-
czowych i kadrowych zapewniających realiza-
cje zadania,

e) informację o wcześniejszej działalności 
podmiotu składającego ofertę w zakresie, któ-
rego dotyczy zadanie,

f) inne istotne informacje gwarantujące rze-
telne wykonanie zadania.

4. Wymagane załączniki do oferty:
a) aktualny odpis z rejestru,
b) statut – potwierdzony za zgodność,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe 

z działalności organizacji za 2009 r. 
d) oświadczenie o liczbie członków klubu 

na dzień 31 czerwca 2009 r. 
5. Oferty należy składać do 11 stycznia 

2010 r., do godz.15.00. w Punkcie Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Wiel-

kopolskiej ul. Daszyńskiego 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.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać 
u koordynatora ds. współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi w Wydziale Oświaty, Kul-
tury i Sportu Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, pokój 
nr 135, tel. (61) 286 77 46 lub 47 w godzinach 
urzędowania.

IV. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania 
ofert:

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 
dnia 25 stycznia 2010 roku.

2. Oferty spełniające wymogi formalne, oce-
niane będą przez Komisję Konkursową pod

względem merytorycznym. Przy ocenie 
będą brane pod uwagę w szczególności nastę-
pujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i jego 
zbieżność z celami zadania – 50%,

b) ocena możliwości realizacji zadania przez 
podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia 
tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów 
ludzkich, bazy materialnej – 20%,

c) ocena kosztów kalkulacji zadania pod ka-
tem ich celowości, oszczędności oraz efektyw-
ności wykonania – 20%,

d) korzyści płynące dla mieszkańców gmi-
ny z realizacji zadania – 10%.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niż-
sza od wnioskowanej.

W przypadku pozytywnej oceny większej 
liczby ofert, dla których łączna kwota wnio-

skowanej dotacji przekroczy poziom zaplano-
wanych na zadanie środków

finansowych, dopuszcza się możliwość 
udzielania dotacji w kwocie mniejszej niż-
wskazano w ofercie.

4. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska za-
strzega sobie prawo odwołania konkursu ofert 
w całości lub części oraz przedłużenia termi-
nu składania ofert.

V. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być realizowane od daty 

podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
2. Dotowane z budżetu gminy mogą być 

tylko zadania realizowane na terenie gminy 
Środa Wielkopolska lub na rzecz jej miesz-
kańców.

3. Oferent jest zobowiązany do prowadze-
nia wyodrębnionego konta bankowego prze-
znaczonego wyłącznie do operacji związanych 
z realizacją zadania.

4. Dotowane z budżetu gminy będą w szcze-
gólności następujące dyscypliny sportu:

a) piłka nożna,
b) hokej na trawie,
c) zapasy,
d) karate,
e) taekwondo,
f) lekka atletyka,
g) piłka siatkowa,
h) koszykówka,
i) pływanie,
j) piłka ręczna,
k) dart, 
l) tenis stołowy
ł) kolarstwo
m) turystyka piesza
n) organizacja rozgrywek i zawodów sporto-

wych dla mieszkanców gminy Środa Wielko-
polska

5.1. Środki z otrzymanej dotacji na wyna-
jęcie obiektów sportowych umożliwiających 
prowadzenie szkoleń mogą być wydatkowane 
tylko na najem obiektów należących do gmi-
ny Środa Wielkopolska.

5.2. W przypadku organizowania zawodów 
możliwe jest pokrycie z dotacji kosztów naj-
mu obiektów nie będących własnością gminy.

6. Dotacji nie można wykorzystać na:
a) prowadzenie działalności gospodarczej,
b) realizacje zadań już zleconych danej jed-

nostce przez Urząd Miejski w Środzie Wielko-
polskiej,

c) remonty,
d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek 

osoby lub grupy osób,
e) prowadzenie działalności politycznej.
VI. Wykaz zrealizowanych zadań.
W 2008 roku w zakresie obszaru upowszech-

nianie kultury fizycznej, sportu i turystyki re-
alizowano następujące zadania:

– szkolenie dzieci i młodzieży poprzez dofi-
nansowanie klubów i organizacji sportowych 
– środki przeznaczone na realizację zadania to 
469.000 zł; 

– organizowanie amatorskich rozgrywek 
w poszczególnych dyscyplinach sportowych 
– środki przeznaczone na realizację zadania 
to 28.000 zł.

W 2009 roku w zakresie obszaru upowszech-
niania kultury fizycznej, sportu i turystyki re-
alizowano następujące zadania:

– szkolenie dzieci i młodzieży poprzez dofi-
nansowanie klubów i organizacji sportowych 

środki przeznaczone na realizację zadania 
to 485.000 zł

– organizowanie amatorskich rozgrywek 
w poszczególnych dyscyplinach sportowych 

środki przeznaczone na realizację zadania 
to 35.000 zł
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Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że w ostat-
nim okresie na terenie gminy pojawiły się 
osoby podszywające się pod pracowników 
naszej Spółki, które dokonują badań wody, 
polegających na elektrolizie. 

Pragniemy podkreślić, że osoby te nie 
mają upoważnienia MPECWiK do kontakto-
wania się z naszymi odbiorcami, a jedynymi 
uprawnionymi osobami powołanymi do po-
wyższych czynności są wyłącznie pracownicy 
„Wodociągów” jak również Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, przez któ-
rych próbki wody pobierane są na ujęciach 
wody i odcinkach sieci wodociągowej, a nie 
w mieszkaniach odbiorców wody. 

Informujemy również, że pracownicy od-
czytujący wodomierze w Państwa domach 
zaopatrzeni są w firmowe identyfikatory. Pra-
cownicy ci wyłącznie odczytują wodomierze 
i dostarczają faktury, NIE POBIERAJĄ NA-
TOMIAST OPŁAT. 

W związku z powyższym prosimy naszych 
klientów o zachowanie ostrożności, a w przy-
padku zaistnienia ww. sytuacji prosimy o kon-
takt z MPECWiK pod nr tel. 285-35-18; telefon 
alarmowy 994 lub z policją nr tel. 997.

mgr Jan Buczkowski

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej 
przypomina.

Decydując się na zakup działki budowlanej 
najbardziej interesuje nas jej położenie, wiel-
kość, dostęp do mediów oraz cena. Niestety to 
nie wszystkie informacje, które wystarczają, 
żeby dobrze wybrać działkę pod budowę domu.

Na terenie gminy Środa Wielkopolska obo-
wiązuje ponad 70 miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego (mpzp) i ciągle 
pojawiają się nowe. Na ich obszarach wymogi 
dotyczące zabudowy są zróżnicowane. Określa-
ją one nie tylko funkcje działek, ale i sposób ich 
podziału geodezyjnego, uzbrojenia, linie zabu-
dowy, możliwość realizacji budynków mieszkal-
nych, garażowych, gospodarczych czy innych 
w granicach działek, wielkość zabudowy, w tym 
ilość kondygnacji, wysokość okapu, wysokość 
i układ kalenic, rodzaj dachu z dokładnym okre-
śleniem kąta nachylenia połaci dachowych oraz 
materiałów z jakich ma być wykonany itd.

Chcąc zakupić działkę, aby wybudować wy-
marzony dom, najpierw powinniśmy sprawdzić, 
czy na danym terenie obowiązuje mpzp i jakie 
budynki można na nim zrealizować. Przy oka-
zji dowiemy się również czy z zakupem działki 
wiąże się konieczność zapłaty tak zwanej „renty 
planistycznej”.

Jeżeli działka, którą chcemy nabyć nie jest 
objęta takim planem, konieczne jest ustalenie 
warunków zabudowy. Przekonamy się wtedy, 

Na podstawie art. 39 i 40 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze 
zmianami) § 2, § 13 rozporządzenia Rady Mini-
strów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 
poz. 2108) – Burmistrz Miasta Środa Wielko-
polska ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nej położonej w Środzie Wielkopolskiej przy 
ul. Brodowskiej.

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość 
niezabudowana położona w Środzie Wielko-
polskiej przy ulicy Brodowskiej, stanowiąca 
w ewidencji gruntów działkę nr 3238 obszaru 
2,1104 ha, zapisana w KW 17793.

Cena wywoławcza: 
– netto 828.100,00 zł, wysokość wadium 

100.000,00 zł.
Do ceny uzyskanej w przetargu dla każdej 

z działek zostanie doliczony 22% podatek 
VAT.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy prze-
targu, z tym że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin zapłaty: 
Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana 

w przetargu plus podatek VAT 22% podlega 
zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umo-
wy przenoszącej własność.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej za-
gospodarowania:

Ogłoszenie o przetargu
Nieruchomość przeznaczona jest na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną.
Przetarg na sprzedaż przedmiotowych nie-

ruchomości odbędzie się 7 stycznia 2010 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 
salka nr 207, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 
100.000 zł. 

Wadium można wpłacić na konto nr 89 
10901418 0000 0000 4101 5244 BZ WBK S.A. O/
Środa Wielkopolska, w terminie do 5 stycznia 
2010 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika 
przetargu podlega przedłożeniu komisji prze-
targowej przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku 
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umo-
wy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom wadium zwraca 
się po odwołaniu albo zamknięciu przetargu 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygra 
jest związany ofertą do dnia zawarcia umowy 
notarialnej.

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska za-
strzega sobie prawo odwołania przetargu.

Z up. Burmistrza
Rafał Piechowiak

Zastępca Burmistrza Miasta

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Wodo-
ciągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o.
ul. Harcerska 16
63-000 Środa Wlkp. 
tel. 61 285-35-18, e-mail: mpecwik@wp.pl 
fax: 61 285-63-41, www.wodociagi-sroda.pl

I N F O R M A C J A

czy dana działka może być zabudowana i w jaki 
sposób. Częstym błędem inwestorów jest zakup 
projektu budowlanego przed wydaniem decyzji 
o warunkach zabudowy, dla wydania której wy-
starczy uproszczony rysunek projektowanego 
budynku, niekoniecznie wykonany przez archi-
tekta.

W celu uzyskania pozytywnej decyzji o wa-
runkach zabudowy niezbędne jest:

– dla inwestycji innych niż na cele mieszkal-
ne, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach, zgody na realizację przedsię-
wzięcia, a w przypadku braku konieczności jej 
wydania, przedstawienie opinii Referatu Rolni-
ctwa i Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu 
(I piętro, pokój nr 220)

– złożenie wniosku przez Inwestora, zgodnie 
z drukiem, (druk można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, 
przy ul. Daszyńskiego 5 lub na stronie interne-
towej: www.środa.wlkp.pl) wraz z kopią mapy za-
sadniczej, w skali 1:500 lub 1:1000 (mapy należy 
zamówić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielko-
polskiej przy ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 221) 
i rysunkiem frontowej elewacji projektowanej 
zabudowy z podanymi wymiarami: szerokości 
frontowej elewacji, wysokości głównej kalenicy 
lub gzymsu, a także opinii przyłączeniowych 
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
i wodę, wydanych przez zarządców sieci; 

– wniesienie opłaty skarbowej, w kwocie 
107,00 zł, w przypadku realizacji inwestycji 
o funkcji innej niż mieszkaniowa (opłatę skar-
bową można uiścić w punkcie obsługi klienta 
w siedzibie tutejszego Urzędu lub na konto nr 
12 1090 1418 0000 0000 4101 4787 z dopiskiem 
„opłata skarbowa za decyzję o warunkach za-
budowy”);

– spełnienie warunków art. 61 i ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami), tzn.: 

a) inwestycja stanowić będzie kontynuację 
funkcji zabudowy na obszarze analizowanym 
(z wyłączeniem zabudowy rolniczej, gdy wnio-
skodawca jest użytkownikiem gospodarstwa 
rolnego o pow. min. 19,3 ha); b) teren ma do-
stęp do drogi publicznej; c) uzbrojenie terenu 
projektowane lub istniejące jest wystarczające 
dla zamierzenia inwestycyjnego; d) teren nie 
wymaga zgody na zmianę przeznaczenia grun-
tów rolnych na cele nierolnicze; e) inwestycja 
zgodna z przepisami odrębnymi.

– uzyskanie pozytywnych uzgodnień stosow-
nie do art. 53 ust 4 ww. ustawy, o które występu-
je tutejszy Urząd.

Dopiero na podstawie wytycznych mpzp 
bądź decyzji o warunkach zabudowy, architekt 
przygotuje nam projekt budowlany, który bę-
dzie odpowiedni do wybranej przez nas lokali-
zacji.

Szczegółowych informacji na ten temat 
udzielą Państwu pracownicy Wydziału Geode-
zji Gospodarki Przestrzennej, pokój 223, I ptr.

Zanim kupimy działkę budowlaną
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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

Świąteczna tradycja kwitnie w Topoli 
w najlepsze. W tym roku nie obyło się jed-
nak bez znaczących zmian. Uświęcone zwy-
czajem wizyty przebranego za Gwiazdora 
sołtysa Topoli, Eugeniusza Karpińskiego, 
z paczkami dla najmłodszych w okolicach 
Bożego Narodzenia przeniesiono na termin 
wcześniejszy, bo już na mikołajki. Dodatko-
wo postanowiono zmienić nieco formułę wi-
zyty Świętego Mikołaja w Topoli – sołtys zor-
ganizował świąteczno-mikołajkową imprezę 
dla wszystkich mieszkańców wsi. Topolski 
plac zabaw przy zapadającym zmroku roz-
świetliło więc ognisko, nad którym wytrwa-
le smażono kiełbaski. A jeśli było ognisko, 
to nie mogło zabraknąć wspólnych zabaw 
i śpiewów – nic zatem dziwnego, że nawet 
lekko siąpiący deszcz i delikatny chłód nie 
popsuły mieszkańcom zabawy na świeżym 
powietrzu.  

Główny Urząd Statystyczny przypomi-
na wszystkim przedsiębiorcom, że Polską 
Klasyfikację Działalności 2004 (PKD 2004) 
można stosować tylko do 31 grudnia br. Na-
tomiast od 2008 r. do oznaczania działalności 
obowiązuje i stosuje się Polską Klasyfikację 
Działalności 2007 (PKD 2007).

Urzędy statystyczne prowadzą akcję prze-
klasyfikowania według PKD 2007 działal-
ności podmiotów wpisanych do krajowego 
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej REGON. Oznaczenia według PKD 
zawarte są także we wpisach do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej przez 
urząd gminy. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy 
posiadają zaświadczenia o wpisie do ewiden-
cji działalności gospodarczej wydane przed 1 
stycznia 2008 r., posiadają oznaczenia przed-
miotu działalności gospodarczej według PKD 
2004, a w pojedynczych przypadkach w spo-
sób 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 

Św. Mikołaj na lawecie
Zamiast pukania do drzwi każdego 
z domów, wspólne ognisko, a zamiast 
tradycyjnych sań, samochód i laweta 
ze Świętym Mikołajem – tak wyglądała 
6 grudnia impreza mikołajkowa dla 
mieszkańców Topoli.

Nie obyło się także bez najważniejszego 
gościa w okresie świątecznym, czyli Święte-
go Mikołaja, który, z powodu braku śniegu, 
zamienił tradycyjne sanie i renifery na… sa-
mochód z lawetą. W wypchanym po brzegi 
worku Święty Mikołaj przywiózł upominki 
– trzydzieści paczek wypełnionych łakocia-
mi. Żadne z kilkudziesięciu dzieci nie ode-
szło więc bez mikołajkowego upominku. 
Wręczenie prezentów było możliwe dzięki 
wsparciu finansowemu burmistrza Wojcie-
cha Ziętkowskiego.     Radosław Śledziński

redakcja@sroda.wlkp.pl

W Topoli Mikołaj zamiast na saniach, przyjeż-
dża na lawecie

Zmiana PKD
W związku z licznymi powtarzającymi 
się pytaniami do Referatu Działalności 
Gospodarczej związanymi ze zmianą Polskiej 
Klasyfikacji Działalności po raz kolejny 
publikujemy informację, która ukazała 
się już na łamach „Średzkiego Biuletynu 
Samorządowego” we wrześniu (nr 05 (46)). 

w ewidencji działalności gospodarczej. Wszel-
kie zmiany w tym zakresie są dokonywane 
bezpłatnie. 

W Urzędzie Miejskim w Środzie Wielko-
polskiej sprawę tą można załatwić w Refe-
racie Działalności Gospodarczej, pok. 115, 
nr tel. 61 286-77-40. Na stronie www.sroda.
wlkp.pl lub w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, w zakładce dotyczącej spraw związanych 
z prowadzeniem 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 klasyfika-
cji PKD 2007. 

Referat Działalności Gospodarczej
gospodarcza@sroda.wlkp.pl

Burmistrz Miasta informuje, że po 15 
grudnia br. podane zostanły do publicz-
nej wiadomości, poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń przy Referacie Spraw 
Mieszkaniowych, ostateczne wykazy osób 
uprawnionych do wynajmu mieszkań 
komunalnych. W terminie powyższym 
wydawane będą również zweryfikowane 
formularze wniosków o wynajem lokali 
komunalnych, które wraz z wymaganymi 
dokumentami można będzie składać w Re-
feracie Spraw Mieszkaniowych w terminie 
od stycznia do końca czerwca 2010 r.

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta 
Środa Wielkopolska

Informacja Burmistrza Miasta 
Środa Wielkopolska



9www.sroda.wlkp.plgrudzień 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

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 
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Konkurs, prowadzony pod patronatem 
szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
Aleksandra Szczygły, zorganizowany został 
przez Zarząd Główny Związku Oficerów Re-
zerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
celu propagowania wiedzy na temat II WŚ. W 
szranki stanęły 304 szkoły z całego kraju. W 
trzech kategoriach wiekowych (szkoły podsta-
wowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) 
udział wzięło ponad 3,5 tys. uczniów, którzy 
w kilkuosobowych grupach przygotowali re-

Ogromny sukces uczennic „jedynki”
Album pt. „Izba Pamięci żołnierzy II wojny światowej w mojej szkole” autorstwa Aleksandry 
Niżnik i Magdaleny Kurpik, uczennic III klasy średzkiego Gimnazjum nr 1 okazał się 
bezkonkurencyjny w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „70. rocznica wybuchu II 
wojny światowej”. 

feraty, prezentacje multimedialne lub spisy-
wali wspomnienia kombatantów wojennych. 
Wśród licznych prac, które wpłynęły na kon-
kurs, jury wyróżniło właśnie pracę średzkich 
gimnazjalistek. 

– Byłyśmy zaskoczone zwycięstwem 
– skromnie przyznaje Aleksandra Niżnik, jed-
na z autorek pracy, której wartość osobnym 
wyróżnieniem doceniła również minister edu-
kacji, Katarzyna Hall. Pytana o motywację 
wyboru tematu związanego z Izbą Pamięci, uczennica bez wahania odpowiada: – Izba Pa-

mięci w naszej szkole to temat, który wszyst-
kich w Środzie Wielkopolskiej interesuje. 
Nad albumem pracowałyśmy ponad miesiąc, 
który wypełniony był zbieraniem materiałów 
i przeprowadzaniem wywiadów – mówi gim-
nazjalistka i jednocześnie dziękuje za pomoc 
por. Jarosławowi Wietlickiemu oraz nauczy-
cielkom Grażynie Wiśniewskiej i Agnieszce 
Fojutowskiej.  

Ostateczny efekt pracy zdolnych średzkich 
uczennic to fotografie opatrzone tekstem 
– taki mini przewodnik po Izbie Pamięci, któ-
ry pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie 
zdobył dzięki zawartości merytorycznej oraz 
estetyce wykonania. – Dziewczyny w swoim 
albumie pokazały wartość Izby, zaprezentowa-
ły eksponaty, ale nie zapomniały o zwróceniu 
uwagi na istotę tego miejsca dla uczniów i śre-
dzian – uważa Grażyna Wiśniewska, polonist-
ka z Gimnazjum przy ul. Lipowej. 

21 listopada w Państwowej Szkole Muzycz-
nej w Kutnie odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród – od tego dnia szkolną gablotę zdobi 
nowy pamiątkowy puchar ufundowany przez 
szefa BBN, a na ręce pani dyrektor złożono pa-
miątkowy album z wpisem minister edukacji 
oraz flagę państwową z listem gratulacyjnym 
od Szczygły. 

Warto dodać, że Izba Pamięci, która powsta-
ła w Gimnazjum nr 1 w listopadzie 2003 r. z 
inicjatywy por. Wietlickiego, systematycznie 
się rozrasta, a wielość eksponatów sprawia, 
że pojawiła się koncepcja powiększenia Izby. 
– To bardzo potrzebne, bo ekspozycja wciąż 
się powiększa, a samo muzeum, dzięki licz-
nym spotkaniom i odwiedzinom, tętni życiem 
– przekonuje Grażyna Wiśniewska.  

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

W górnym rzędzie pierwsza od lewej dyr. Gim. nr 
1 – Jadwiga Wieland, druga i trzecie od prawej 
– Agnieszka Fojutowska i Grażyna Wiśniewska
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Do artykułu „Kanalizacja na Strze-
leckiej gotowa”, zamieszczonego w po-
przednim numerze „Średzkiego Biule-
tynu Samorządowego” (nr 7 (48)), wkradł 
się błąd merytoryczny, związany z poda-
niem nieprawidłowej nazwy ulicy. Za-
miast wymienionej w tekście ul. Witosa 
chodziło oczywiście o ul. Topolską. 

Dziękujemy za czujność Czytelników, 
a za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja

Akcja „Radosne święta” odbywa się dwa 
razy do roku: przed świętami wielkanocny-
mi oraz przed Bożym Narodzeniem, a pomoc 
skierowana jest do podopiecznych OPS-u, 
którzy zostali wytypowani przez lokalnych 
pracowników socjalnych tak, aby konkretna 
pomoc trafiła do rodzin rzeczywiście potrze-
bujących wsparcia w przygotowaniu świą-
tecznej wieczerzy. 

Jak zwykle w zbiórkę żywności zaanga-
żowali się wolontariusze z Zespołu Szkół 
Rolniczych oraz Liceum Ogólnokształcące-
go, którzy pod opieką nauczycieli, Bogusła-

Także władze Środy Wielkopolskiej, jak co 
roku, zadbały o odpowiednie udekorowanie 
miasta i gminy. Do 6 grudnia zamontowa-
no już wszystkie świąteczne ozdoby, dzięki 
czemu miasto zyskało nowe, świąteczne ob-
licze. Za sprawą Usług Komunalnych, które 
tradycyjnie przygotowują świąteczne deko-
racje w mieście i gminie, w Środzie Wielko-
polskiej stanęły trzy ogromnych rozmiarów 
świerki: na pl. Armii Poznań, przed gma-
chem Urzędu Miejskiego oraz najwyższa, 
dwunastometrowa choinka na Starym Ryn-
ku. Drzewa przyozdobiono elektrycznymi 
lampkami i licznymi bombkami – tak, by 
również na ulicach mieszkańcy mogli po-
czuć miły, bożonarodzeniowy nastrój.

Środa Wielkopolska gotowa na święta
Ozdobione świątecznymi dekoracjami 
domy oraz uśmiechające się ze 
sklepowych witryn Święte Mikołaje 
i wszędobylskie choinki – to znak, 
że Święta Bożego Narodzenia już za 
pasem. 

Do tradycyjnych choinek, świątecznych 
dekoracji oraz instalacji świetlnych, moco-
wanych na latarniach, dołączyły w tym roku 
trzy świetlne fontanny. Fontanny – które 
zaprojektowali i wykonali pracownicy UK 
– zamontowano w miejscu tradycyjnych 
fontann wodnych, którymi średzianie będą 
mogli cieszyć się z powrotem dopiero wios-
ną. Fontanny świetlne zainstalowano na 
skwerze przy LO, nieopodal placówki ban-
ku WBK oraz przed UM, choć ostatecznie 
zmieniono lokalizację ostatniej fontanny, 
ze względu na ustawienie przed UM wiel-
kiej świątecznej choinki. Trzecia fontanna 
świetlna ostatecznie znalazła więc swoje 
miejsce na placu przed Miejską Biblioteką 
Publiczną. 

Wprawdzie synoptycy zapowiadają, że 
nie należy się spodziewać na Boże Narodze-
nie obfitych opadów białego puchu, jednak 
bożonarodzeniowe dekoracje sprawią, że 
w Środzie Wielkopolskiej, aż do 2 lutego, 
kiedy to z ulic znikną świąteczne dekoracje, 
z pewnością nie zabraknie świątecznego 
nastroju.                      Radosław Śledziński

redakcja@sroda.wlkp.pl
Dwunastometrowa choinka stanęła na średz-
kim Starym Rynku

„Radosne święta w każdym domu”
Już po raz dziewiętnasty średzki 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
zorganizował zbiórkę żywności dla 
potrzebujących w ramach akcji 
„Radosne święta w każdym domu”. 

wy Deisler z ZSR oraz Tomasza Kaczmarka 
z LO 4 i 5 oraz 11 i 12 grudnia, wyposażeni 
w identyfikatory, prowadzili zbiórkę żywno-
ści w średzkich SAM-ach, Biedronkach oraz 
Polomarkecie. Tam, do specjalnie oznako-
wanych kartonów, średzianie mogli składać 
część swoich zakupów, które, obok produktów 
ufundowanych przez darczyńców, zostały roz-
dzielone między potrzebujące rodziny. Efek-
tem hojności średzian i pracy wolontariuszy 
jest ok. 250 paczek, które trafią w te święta 
w ręce potrzebujących. 

Wręczenie świątecznych paczek odbędzie 
się 21 grudnia w siedzibie OPS-u przy ul. Spor-
towej. Tego samego dnia na godz. 13.00 w sali 
Ośrodka Kultury zaplanowano coroczne spot-
kanie bożonarodzeniowe dla dzieci z rodzin 
objętych pomocą w ramach akcji „Radosne 
święta w każdym domu”. W napiętym pro-
gramie przewidziano liczne zabawy, występy, 
wspólne śpiewanie kolęd oraz poczęstunek. 

Podczas spotkania z pewnością nie zabraknie 
również okazji do przełamania się opłatkiem 
z burmistrzem Wojciechem Ziętkowskim, 
darczyńcami, dzięki którym możliwe było 
przygotowanie tak wielu paczek świątecz-
nych czy aniołkami i śnieżynkami, które spe-
cjalnie z tej okazji przylecą do OK. 

Średzki OPS pamięta także o pensjonariu-
szach Domu Pogodnej Jesieni oraz osobach 
samotnych, dla których już od wielu lat orga-
nizuje tradycyjną uroczystą wieczerzę wigi-
lijną. W tym roku wieczerza odbędzie się 23 
grudnia o godz. 13.00, a wśród honorowych 
gości – jak zwykle – nie zabraknie ks. kanoni-
ka Wojciecha Raczkowskiego, który nadal jest 
bardzo silnie związany z DPJ. Do wspólnego 
stołu zasiądzie w sumie ok. 60 osób, a wszyst-
kim tym, którzy z przyczyn zdrowotnych nie 
będą mogli dotrzeć na ul. Szpitalną, tradycyj-
ny wigilijny posiłek zostanie dowieziony do 
domu. Wszystko po to, aby święta były rados-
ne w naprawdę każdym domu! 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Kilkadziesiąt prac autorstwa Jacka No-
wakowskiego można podziwiać – a niektóre 
z nich także zakupić – w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. 

Na prezentowane w średzkiej bibliotece 
prace składają się przede wszystkim ujęcia 
architektury. Artysta rysunkiem zajmuje się 
już od 27 lat, a palmę pierwszeństwa w jego 
twórczości niepodzielnie dzierży tematyka 
architektoniczna. W sali na piętrze przy Placu 
Zamkowym można zatem oglądać urokliwe 
zaułki Krakowa czy Torunia, choć, z racji miej-
sca zamieszkania artysty, dominują zabytki 
poznańskie, takie jak fara, waga miejska czy 
renesansowy ratusz. Ponieważ małżonka Ja-

Rysunki piórkiem w bibliotece
cka Nowakowskiego pochodzi ze Środy Wiel-
kopolskiej, wśród prac artysty nie mogło za-
braknąć również średzkiej kolegiaty. 

Pasja oddawania na papier architektury 
związana jest z licznymi podróżami. Z tego 
względu, jak przyznał sam Nowakowski, 
swoje prace prezentuje niechętnie – czas na 
ekspozycje wolałby bowiem spożytkować na 
kolejne podróże w poszukiwaniu urokliwych 
zakątków i artystycznej inspiracji. Zgodził 
się jednak na wystawę w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w nadziei, że uda mu się „zarazić” 
swą artystyczno-architektoniczną pasją in-
nych. Wystawa potrwa do świąt Bożego Naro-
dzenia. RŚ  redakcja@sroda.wlkp.pl

Sprostowanie
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Już w najbliższą niedzielę odbędzie się wiel-
ki „Finał Mistrzów” w bowlingu o Puchar Bur-
mistrza Środy Wielkopolskiej, zapowiadany 
jako prawdziwe kręglarskie starcie gigantów.

Eliminacje do turnieju finałowego trwały 
przez osiem miesięcy – teraz czas na osta-
teczne rozstrzygnięcia. Do walki o Puchar 
Burmistrza stanie osiem najlepszych drużyn, 
wyłonionych podczas comiesięcznych turnie-
jów. Zgodnie z zasadą, że zwycięzca bierze 
wszystko, wygrana w turnieju eliminacyjnym 
oznaczała automatyczną kwalifikację do tur-
nieju finałowego, a drużyny pokonane musia-
ły obejść się smakiem. 

Finał, podobnie jak turnieje eliminacyjne, 
odbędzie się w klubie „Bowling Planet” przy 
ul. Wiosny Ludów 10 w Środzie Wielkopol-
skiej. Organizatorzy serdecznie zachęcają do 
przyjścia publiczność, tym bardziej, że kibico-
wać można w komfortowych warunkach: do 
dyspozycji kibiców są dwa ogromne telewizo-
ry i 100 miejsc siedzących. Wstęp na zawody 
jest dla publiczności bezpłatny, a dla kibiców 
przewidziano liczne atrakcje. Start imprezy 20 
grudnia o godz. 17.00.    Radosław Śledziński

 redakcja@sroda.wlk.pl

Aby należycie uhonorować poległych 
w Katyniu, którzy byli związani z ziemią 
średzką, postanowiono, że przy krzyżu 
misyjnym usytuowanym przy kolegiacie 
umieszczona zostanie tablica pamiątkowa, 
ufundowana przez władze samorządowe. 
W tym celu powołano Komitet Honorowy 
pod przewodnictwem burmistrza Środy 
Wielkopolskiej, Wojciecha Ziętkowskiego. 
Oprócz burmistrza w skład komitetu we-
szli także: ks. A. Rawecki, P. Piekarski, T. 
Pawlicki, A. Gniotowski, T. Patecki, P. Lu-
dwiczak, M. Przewoźniak, J. Sołtysiak oraz 
M. Walasek. Równocześnie powołano też 
Komitet Wykonawczy, odpowiedzialny za 

W niedzielę 10 stycznia 2010 r. już po 
raz XVIII odbędzie się Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Z tej okazji jak zwykle w Środzie 
Wielkopolskiej nie zabraknie atrakcji.

Mikołaj w Ośrodku Kultury

W tym roku wszystkich średzkich kinoma-
nów czeka nie lada gratka – po raz pierwszy 
w historii kina „Baszta” będzie można spę-
dzić noc sylwestrową w kinowym fotelu. 

Podczas imprezy sylwestrowej wyemito-
wane zostaną trzy filmy: „Zaklęci w czasie”, 
„Księżyc w nowiu” oraz „Sława”. W progra-
mie znalazł się również tradycyjny noworocz-
ny toast oraz szwedzki stół. Cena karnetu, 
który można nabyć w kasie kina, wynosi 40 zł 
od osoby. Impreza sylwestrowa w „Baszcie” 
rozpocznie się o 20.30, a zakończenie zaplano-
wano na godz. 2.00.

Wszyscy chętni, którzy chcieliby spędzić 
sylwestra właśnie w „Baszcie” muszą się 
jednak spieszyć – rozpoczęła się już bowiem 
sprzedaż biletów, które cieszą się sporym za-
interesowaniem.            Radosław Śledziński

redakcja@sroda.wlkp.pl

Tablica dla ofiar katyńskich
realizację tego szczytnego przedsięwzięcia, 
w skład którego weszli: A. Chmielewski, 
Z. Piasecki, M. Walasek, T. Patecki oraz W. 
Głowiński. 

17 grudnia w Urzędzie Miejskim nastą-
piło otwarcie projektów wizualizacji tabli-
cy pamiątkowej – w chwili oddawania do 
druku tego numeru „Średzkiego Biuletynu 
Samorządowego” zaproponowane projekty 
nie były jeszcze znane.

Warto przypomnieć, że ponad 50 ofiar 
zbrodni katyńskiej było związanych z po-
wiatem średzkim. Wśród nich znaleźli się 
żołnierze, policjanci czy nauczyciele, a lista 
rozstrzelanych, skrupulatnie opracowywa-
na przez dr. Wojciecha Śmigielskiego, stale 
się wydłuża, gdyż nieustannie zgłaszają się 
rodziny pomordowanych. 

Zgłoszenia rozstrzelanych można doko-
nać jeszcze w Wydziale Oświaty, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Środzie Wiel-
kopolskiej pod numerem tel. 61 286-77-46.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Mistrzowie bowlingu

Środa Wielkopolska hokejem stoi
Jeszcze nie opadły emocje po przyzna-

niu Środzie Wielkopolskiej organizacji 
prestiżowej XVI Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w hokeju na trawie junio-
rek w 2010 r., a już możemy szczycić się 
kolejnym sukcesem – Środa Wielkopolska 
będzie gospodarzem halowych zawodów 
o randze Mistrzostw Polski. 

26 listopada komisja ds. organizacji im-
prez hokejowych Polskiego Związku Hoke-
ja na Trawie przyznała organizację Finałów 
Halowych Mistrzostw Polski w kategorii 
juniorek młodszych w sezonie 2009/2010 
Środzie Wielkopolskiej. Mistrzostwa zosta-

ną rozegrane od 13 – 14 marca 2010 r. w hali 
sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Lipowej. 
Organizację imprezy powierzono sekcji ho-
keja na trawie KS Biogaz Polska Polonia 
Środa Wielkopolska. Oznacza to, że średzka 
drużyna juniorek młodszych Polonii Śro-
da Wielkopolska, niezależnie od zajętego 
miejsca w eliminacjach do tych rozgrywek, 
weźmie udział w mistrzostwach jako go-
spodarz, ponieważ organizatorowi z urzędu 
przysługuje „dzika karta”. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Źródło: www.poloniasroda-hokej.com

Sylwester w „Baszcie”

WOŚP zagra dla onkologii

Już w sobotę 19 grudnia w średzkim Ośrod-
ku Kultury odbędzie się coroczne spotkanie 
ze Świętym Mikołajem. 

Program spotkania świątecznego dla dzie-
ci jest – tradycyjnie – bardzo bogaty. Mali 
średzianie będą mogli zobaczyć przedsta-
wienie pt. „Opowieść wigilijna” w wykona-
niu Dziecięcego Teatru „Szczudły”, występy 
przedszkolaków z „Domowego Przedszkola”, 
a także uczestniczyć w grach i zabawach. Nie 
zabraknie także wspólnego ubierania choinki, 
śpiewania kolęd oraz gościa specjalnego – sa-
mego Świętego Mikołaja, który z wypchanego 
po brzegi worka będzie rozdawał wszystkim 
dzieciom upominki. 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem rozpo-
cznie się o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury. 
Wstęp na imprezę jest bezpłatny.                   RŚ

redakcja@sroda.wlkp.pl

W 2010 r. przypada 70. rocznica 
mordu katyńskiego. Z tej okazji 
w Środzie Wielkopolskiej z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Katyń” ufundowana 
zostanie tablica pamięci średzkich ofiar 
rosyjskiej zbrodni.

Występy artystyczne rozpoczną się 
w średzkim Ośrodku Kultury, gdzie zloka-
lizowany zostanie sztab WOŚP w Środzie 
Wielkopolskiej, w samo południe. Około 
godz. 15.00 na scenie wystąpi dobrze zna-
ny i ceniony chór „Ama la musica”, a po 
nim zaprezentują się zespoły rockowe. Na 
godz. 19.00 na Starym Rynku zaplanowano 
licytację przedmiotów, z których dochód 
zostanie przeznaczony na WOŚP. Przed-
mioty na aukcję można donosić do OK 
jeszcze bezpośrednio przed rozpoczęciem 
licytacji. Godzinę później średzianie będą 
mogli podziwiać tradycyjne „światełko do 
nieba”.

Oprócz zapewnienia zabawy dla średzian, 
XVIII Finał WOŚP oznacza ciężką pracę 
dla kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy 
już od samego rana, wyposażeni w identy-
fikatory oraz oznakowane orkiestrowymi 
serduszkami puszki, będą przemierzać uli-
ce Środy Wielkopolskiej w poszukiwaniu 
ludzi dobrego serca. Otworzenie serc i port-
feli jest ważne, ponieważ jak co roku cel 
zbiórki WOŚP jest szczytny. W najbliższej 
edycji organizacja Jerzego Owsiaka zagra 
dla onkologii dziecięcej, bo – jak przyznają 
organizatorzy – choć fundusze uzbierane 
podczas jednego z wcześniejszych finałów 
WOŚP były przeznaczone już na ten cel, to 
potrzeby okazały się zdecydowanie więk-
sze. Pieniędzy zabrakło m.in. na zakup to-
mografów komputerowych czy aparatów do 
neuronawigacji, które umożliwiają precy-
zyjne zdiagnozowanie położenia guza i jego 
bezpieczne zoperowanie.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl



www.sroda.wlkp.pl�� nr 08 (49)

W czasie świąt Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku ewentualne awarie należy zgłaszać 
pod następującymi numerami telefonu:

• 994 (awaryjny)
• 61 285-38-67, kom. 697-991-496 (prze-

pompownia)
• 61 285-34-86, kom. 697-991-478 (stacja 

uzdatniania wody) 
• lub osobiście na przepompowni ul. Nie-

Zgodnie z art. 104 i 130 Kodeksu Pra-
cy – Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanali-
zacji w Środzie Wlkp. Sp. z o.o. informuje, 
że w zamian za święto przypadające w so-
botę 26 grudnia 2009 roku wyznacza się do-
datkowy dzień wolny od pracy 24 grudnia 
2009 r.

W związku z powyższym 24 grudnia 2009 r. 
kasa i biura spółki będą nieczynne.

Prezes Zarządu MPECWiK, 
Jan Buczkowski 

Pierwsza bramka na „Orliku” 
9 grudnia oficjalnie otwarto kompleks boisk wybudowany w ramach programu „Moje 
boisko – Orlik 2012” przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

KOMUNIKAT O DYŻURACH W OKRE-
SIE ŚWIĄTECZNYM

OGŁOSZENIE

działkowskiego bądź Stacji Uzdatniania 
Wody przy ul. Kórnickiej (DYŻURY CAŁO-
DOBOWE)

Prezes Zarządu MPECWiK, 
Jan Buczkowski

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali 
wspólnie burmistrz Wojciech Ziętkowski 
oraz Krzysztof Jarczyński, pełnomocnik 
wojewody ds. Euro 2012. Przy tej oka-
zji pełnomocnik wojewody złożył na ręce 
burmistrza komplet piłek, które będą 
wykorzystywane do gry na nowym obiek-
cie. Następnie boisko zostało poświęcone 
przez ks. prałata Aleksandra Raweckiego 
i średzkiego „Orlika” można było uznać za 
oficjalnie otwartego. 

Po zakończeniu oficjalnej części uro-
czystości nadarzyła się okazja do prze-
testowania nowego boiska – oko w oko 
z bramkarzem trampkarzy Polonii Środa 
Wielkopolska, wykonując symboliczne 
„karne”, stanęli wszyscy zaproszeni go-
ście, którzy mieli także okazję przyjrzeć 
się młodym adeptom futbolu w pierw-
szym meczu na nowym boisku. Zmagania 
dwóch drużyn trampkarzy Polonii Środa 
Wielkopolska, po bardzo wyrównanym 

meczu, zakończyły się wynikiem 1:0. 
Bramka została więc odczarowana przez 
napastników, co, w przesądnym piłkar-
skim środowisku, pozwala przypuszczać, 
że gole będą na „Orliku” padały regular-
nie. Stare porzekadło piłkarskie głosi bo-
wiem, że jeśli w pierwszym meczu na no-
wym boisku rozwiąże się worek z golami, 
to w przyszłości z pewnością także ich nie 
zabraknie. 

Przypomnijmy, że w sfinansowaniu bu-
dowy „Orlika”, którego całkowity koszt 
wyniósł 984.900 zł partycypowała gmina 
Środa Wielkopolska, Urząd Marszałkow-
ski oraz Ministerstwo Sportu.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

24 grudnia br. Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej oraz jednostki podległe będą nieczynne.

Dzień wolny przysługuje pracownikom w związku z wystąpieniem święta 26 grudnia w sobotę. 

W dniu tym nieczynne będzie również Starostwo Powiatowe

Urząd nieczynny 24 grudnia

ks. aleksaNder rawecki i BurMistrz wojciecH zięt-
kowski sprawdzają staN „Murawy” Nowego Boiska

BurMistrz wojciecH ziętkowski i krzysztof jarczyński wspólNie otworzyli „orlika”


