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Środa Wlkp. została doceniona za inwesty-
cje w infrastrukturę sportową oraz organi-
zację imprez sportowych podczas „Tygodnia 
Sportu” od 26 maja do 1 czerwca. W tym cza-
sie przez gminę przeszła prawdziwa sportowa 
gorączka, czego wyrazem jest puchar i 4 tys. zł 
na zakup sprzętu sportowego dla gminy. – Ta 
sportowa rywalizacja miast i gmin okazała się 
zwycięska dla Środy, która w swojej kategorii 
(ilość mieszkańców – przyp. red.) nie znala-

Na cZym ZarObimy?
Przewidywane w projekcie nowego budżetu 

dochody gminy w 2010 r. wyniosą 71.073,633 zł. 
Oznacza to, że w kolejnym roku wpływy gmi-
ny wzrosną o 1.062,041 zł., czyli o 1,52 proc. 
w stosunku do planowanych dochodów na rok 
obecny. 

Dochody do budżetu gminy pochodzić będą 
z wielu źródeł, przy czym poniżej wymienia-
my wyłącznie te najistotniejsze. Nieco ponad 
31 proc. budżetu gminy pochodzić będzie z sub-
wencji i dotacji państwowych, przyznawanych 
gminie m.in. z tytułu realizacji zadań zleco-
nych gminie ustawami czy z subwencji oświa-
towej (odpowiednio 14.326,950 zł pochodzą-
cych z subwencji i 7.610,895 zł z dotacji). Udział 
w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa oszacowano na 18.256,965 zł, czyli 
25,68 proc. Podatek dochodowy od osób fizycz-
nych wyniesie w przyszłym roku 16.056,965 zł 
(co stanowi 22,59 proc. wpływów do gminnego 

Środa stawia na sport
Z okazałym pucharem i nagrodą 
pieniężną wrócił 19 listopada z Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu do 
swojego biura burmistrz Wojciech 
Ziętkowski – Środa Wielkopolska zajęła 
pierwsze miejsce w Wielkopolsce 
w ramach „Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich. XV Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin 2009”.

zła godnego siebie konkurenta. Gmina po-
trafiła zarazić bakcylem aktywności swoich 
mieszkańców i przeznaczyła znaczne środki 
finansowe na inwestycje w zaplecze i obiekty 

sportowe – przyznaje Ryszard Śliwiński, pre-
zes Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej, które obok Szkolne-
go Związku Sportowego współorganizowało 
„Europejski Tydizeń Sportu”. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Wręczenie nagród w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego

Budżet od podszewki
Jest już znany projekt budżetu Środy Wielkopolskiej na 2010 r. Będzie to budżet trudny, 
ale dobry – zapewniają władze gminy. Pomimo globalnej stagnacji gospodarczej gmina 
nie zwolni bowiem tempa, a ważnych inwestycji w nowym roku na pewno nie zabraknie. 
Postanowiliśmy więc prześwietlić wpływy i odpływy z gminnej kasy.

budżetu), natomiast podatek dochodowy od 
osób prawnych został oszacowany na 2.200,00 zł 
(3,09 proc.). Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nie-
posiadających osobowości prawnej wyniosą 
17.644,500 zł, a zatem 24,83 proc. W tym ob-
szarze najwięcej na konto gminy trafi z tytułu 
podatku od nieruchomości (12.100,00 zł, czyli 
17,02 proc.), choć wiele zarobimy także na 
usługach (9,20 proc.). 

Znacznie mniejsze przychody, bo nie prze-
kraczające 1 punktu procentowego w skali ca-
łego budżetu, oszacowano z tytułu uiszczania 
podatku leśnego, podatku od środków trans-
portowych, wpływu z opłaty skarbowej czy 
opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

A na co wydamy?
Przewidywane na kolejny rok wydatki za-

planowano na kwotę 87.710,239 zł, z czego 
22.688,708 zł (niemal 26 proc.) stanowić będą 
wydatki majątkowe. W stosunku do bieżącego 

roku prognozowane wydatki na 2010 r. będą 
wyższe o 8.532,208 zł, czyli10,78 proc. 

Aż 1/3 wydatków zostanie przeznaczona na 
finansowanie oświaty (26.843,727 zł), niemal 
15 proc. na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska (13.016,252 zł), a ponad 12 proc. na 
pomoc społeczną (10.968,326 zł). 

Reszta gminnych funduszy – bagatela 
22.688,708 zł (przy czym środki własne okre-
ślono na poziomie ponad 4 mln zł, a brakujące 
środki zostaną uzyskane z funduszy unijnych 
oraz uzupełnione przez zaciągnięcie kredytu) 
– zostanie spożytkowana na realizację inwe-
stycji. Tę sporą kwotę wydamy m.in. na inwe-
stycje drogowe, przeprowadzenie remontów 
czy zakup karetki. 
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We wtorek, 10 listopada, miał miejsce 
odbiór techniczny wybudowanej kanaliza-
cji i wodociągu na ul. Strzeleckiej i Wito-
sa. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 
ok. 1,7 mln zł. 

Przypomnijmy, że prace na ul. Strzeleckiej 
sprowadzały się do wykonania prac wodocią-
gowych oraz kolektora o długości ok. 1,5 km, 
który po podłączeniu odbiorców indywidual-
nych oraz zbiorczych, a także przyszłego os. 

Trwają prace remontowe gmachu Urzędu 
Miejskiego i Starostwa Powiatowego. Elewa-
cja od strony parkingu i boku budynku zosta-
ła już wykonana. Obecnie robotnicy kończą 
wykonywanie elewacji frontowej.

Kanalizacja na Strzeleckiej gotowa
Kardynała Wyszyńskiego i osiedla zabudowy 
jednorodzinnej pomiędzy ul. Witosa i Polną, 
obejmie w sumie ok. 900 mieszkańców. 

Inwestorem przedsięwzięcia było Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wiel-
kopolskiej. Fundusze pochodziły z częścio-
wo umorzonej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pożyczki zaciągniętej w 2000 r. na budowę 

Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwał-
kowie. 1 mln zł, z 10 mln kredytu, który 
wówczas zaciągnięto, został umorzony pod 
warunkiem przeprowadzenia inwestycji 
związanej z ochroną środowiska. MPCWiK 
dołożyło więc brakujące środki z własnych 
funduszy, dzięki czemu możliwa była reali-
zacja inwestycji na ul. Strzeleckiej i Witosa. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Remont UM zgodnie z planem
Prace przebiegają bez większych proble-

mów. Przy budowie szybu dla windy robot-
nicy firmy „DOM-MUS”, wykonującej prace 
remontowe, musieli wzmocnić ściany. Małego 
figla spłatała też pogoda. Niesprzyjająca tem-

Gmina Środa Wielkopolska ogłosiła prze-
targ nieograniczony na wywóz ścieków by-
towo-gospodarczych ze zbiorników bezod-
pływowych z terenu miasta i gminy. 

Termin realizacji zamówienia obejmuje 
okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 
2010 r. Wyłącznym kryterium oceny oferty 
będzie cena. 

Zamkniętą kopertę z oznaczeniem „Prze-
targ – wywóz ścieków – Nie otwierać przed 
27.11.2009 r.”, zainteresowani powinni zło-
żyć w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielko-
polskiej przy ul. Daszyńskiego 5 w pok.214 
(sekretariat). Na kopercie należy umieścić 
nazwę i adres wykonawcy. Termin składa-
nia ofert upływa 27.11.2009 r. o godz.10.00. 
Tego samego dnia o godz.11: 00 w pok. nr 
207 (sala sesyjna) nastąpi otwarcie ofert. 

Wykonawca przystępujący do przetargu 
musi posiadać min.2 sprawne technicz-

Zgodnie z harmonogramem prac 18 listo-
pada gmina dokonała odbioru technicznego 
wymiany lamp ulicznych w Środzie Wielko-
polskiej. 

Przypomnijmy, że wymiana ulicznych 
opraw oświetleniowych na energooszczędne 
rozpoczęła się w sierpniu. Na terenie całej 
gminy firma Eneos, wykonująca tę usługę 
dla Enei, wymieniła 2,268 starych ulicznych 
lamp na terenie całej gminy. Jednocześnie 
rozbudowano sieć na terenach wiejskich, 
choć na rozświetlenie się lamp mieszkań-
cy niektórych wsi będą musieli jeszcze tro-
chę poczekać. Do zamontowania pozostały 
bowiem jeszcze liczniki, co ma nastąpić 
w najbliższym czasie.  

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Gmina Środa Wielkopolska ogłosiła prze-
targ nieograniczony na dowożenie dzieci do 
szkół podstawowych i gimnazjów i przedszko-
li w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dowożenie, wraz z opieką nad uczniami 
w czasie transportu przez osobę inną niż kie-
rowca, ma odbywać się w dni nauki szkolnej. 
Zamawiający wytyczył sześć tras dowozu, dla-
tego dopuszczono składanie ofert częściowych 
na wykonanie usług wyłącznie dla wybranej 
trasy. Jedynym kryterium oceny oferty bę-
dzie cena. Wśród wymaganych dokumentów 
musi znaleźć się polisa lub inny dokument 
stwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowa-
dzonej działalności o wartości nie mniejszej 
niż 20 tys. zł. 

Termin składania ofert, które należy do-
starczyć do Urzędu Miejskiego przy ul. Da-
szyńskiego 5 do pok.214 (sekretariat), upływa 
30.11.2009 r. o godz. 10.00. Godzinę później, 
w pok. nr 207 (sala sesyjna) nastąpi otwarcie 
ofert. Oferty należy składać w nieprzejrzy-

Ze względu na możliwość wystąpienia ni-
skich temperatur Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanaliza-
cji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów  
o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i 
urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyj-
nych przed zamarznięciem.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na 
wodomierze umieszczone w płytkich stud-
niach, piwnicach, przy cienkich ścianach 
zewnętrznych a także na punkty czerpalne 
zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca te 
łatwo przemarzają. 

Zamarznięcie instalacji może w konsekwen-
cji doprowadzić do powstania wycieku oraz 
przerwy w dostawie wody, co przy niesprzy-
jających warunkach atmosferycznych, jest 
utrudnieniem oraz rodzi dodatkowe koszty 
zarówno dla Klientów jak i Przedsiębiorstwa.

Prezes Zarządu
Jan buczkowski

stych i zamkniętych kopertach, oddzielnie dla 
każdego zadania z oznaczeniem:  „Przetarg 
na dowożenie dzieci do szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych – 
trasa nr.. (tu wpisać nr trasy, na którą składana 
jest oferta) – Nie otwierać przed 30.11.2009 r.” 

Informacje dotyczące spełnienia warunków 
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. nr 135 w godz. urzę-
dowania lub pobrać ze strony internetowej 
www.srodawlkp.biuletyn.net. Osobami upo-
ważnionymi do kontaktów z wykonawcami 
są: w zakresie przedmiotu zamówienia – An-
drzej Chmielewski (Wydział Oświaty Kultury 
i Sportu) tel. 61 286 77 46, natomiast w zakresie 
ustawy Prawo zamówień publicznych – Wie-
sława Nowak (Wydział Inwestycji i Zamówień) 
tel. 61 286 77 37.

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Lampy świecą poprawnie

Kto dowiezie uczniów?
OKRES ZIMOWY – INFORMACJA DLA 
WŁAŚCICIELI i ADMINISTRATORÓW 
NIERUCHOMOŚCI

Przetarg na wywóz ścieków
ne wozy asenizacyjne wraz z niezbędnym 
osprzętem do wykonania zadania. Infor-
macje dotyczące spełnienia wszystkich wa-
runków oraz sposobu przygotowania ofert 
zawarte są w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia (SIWZ), którą wraz z za-
łącznikami niezbędnymi do złożenia oferty, 
można uzyskać bezpłatnie w UM w pok. nr 
135 w godz. urzędowania lub pobrać ze stro-
ny internetowej www.srodawlkp.biuletyn.
net Osobami upoważnionymi do kontaktów 
z wykonawcami są: w zakresie przedmiotu 
zamówienia – Zbigniew Antkowiak (Refe-
rat Rolnictwa i Ochrony Środowiska) tel.: 
0-61 286 77 25, a w zakresie ustawy Prawo 
zamówień publicznych – Wiesława Nowak 
(Wydział Inwestycji i Zamówień) tel.: 061 
286 77 37.

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

peratura zmusiła robotników do zainstalowa-
nia elementów prefabrykowanych w miejsce 
wylewanych, jednak wszelkie zmiany na bie-
żąco konsultowane są z nadzorem budowla-
nym, architektem, Urzędem Miejskim i Staro-
stwem Powiatowym. Zarząd firmy zapewnia 
zatem, że termin 15 grudnia, na który zapla-
nowano zakończenie prac, jest niezagrożony.

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl
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Dokument, z którym radni miejscy z Ko-
misji Oświaty, Kultury i Sportu zdążyli się już 
zapoznać podczas posiedzenia komisji, jest 
szczegółową analizą kondycji średzkiej oświa-
ty, diagnozującym jej aktualny stan oraz przy-
szłe wyzwania. „Strategia” powstała po to, by 
dać odpowiedź, jak zoptymalizować warunki 
dla gminnych szkół. Raport, przygotowany na 
podstawie danych z ubiegłego roku szkolnego, 
zawiera jasne przesłanie: średzkie szkoły wy-
padają nieźle, choć, w obliczu zmieniających 
się wskaźników demograficznych, niezbędne 
jest przeprowadzenie pewnych zmian. „Ak-
tualny stan bazy dydaktycznej należy ocenić 
jako dobry, jednak nie w pełni zadowalający” 
– czytamy w dokumencie, który równocześnie 
wysoko ocenia także wyposażenie szkół w po-
moce dydaktyczne, zapewniające prawidłową 
realizację podstawy programowej oraz umoż-
liwiające systematyczne podwyższanie pozio-
mu kształcenia. 

KilKa potrzeb
Choć ogólna kondycja średzkiej oświaty 

jest dobra, to „Strategia” proponuje również 
zmiany, których przeprowadzenie wydaje się 
niezbędne dla dalszego pomyślnego funk-
cjonowania oświaty w gminie. Największe 
zastrzeżenia odnośnie bazy szkół w gminie 
budzi funkcjonowanie Szkoły Podstawowej 
nr 3 w aż pięciu budynkach, co wymaga zna-
lezienia rozsądnego rozwiązania, oraz brak 
wymiarowej sali gimnastycznej w tej szkole. 
Na potrzebę budowy sali sportowej autorzy 
„Strategii” wskazali również w przypadku SP 
w Jarosławcu.

Równocześnie autorzy strategii zwrócili 
uwagę na nie w pełni wykorzystywany gmach 
Gimnazjum nr 1. Na podstawie wykonanej 
analizy stwierdzono ponadto, że w najbliższej 
przyszłości zaistnieje konieczność stworzenia 
100 miejsc dla przedszkolaków, a także potrze-
ba stworzenia nowej szkoły podstawowej dla 
ok. 300-400 uczniów w północnej części mia-
sta. W związku ze zmianami demograficznymi 
należy też zracjonalizować liczebność klas. 

W trosce o komfort nauki uczniów i pracy 
nauczycieli dokument zawiera również długo-
terminowy harmonogram potrzeb inwestycyj-
nych w placówkach oświatowych. W specjal-
nym aneksie szczegółowo wykazano potrzeby 
remontowe na najbliższe lata, które mają za-
pewnić komfortowe warunki nauki dla ucz-
niów i pracy dla nauczycieli. Chodzi przede 
wszystkim o wykonanie nowych elewacji, wy-
mianę okien, malowanie sal i korytarzy. 

Wiele rOZWiąZań
Poza zdiagnozowaniem najbardziej palą-

cych problemów, „Strategia” zawiera również 
szeroki wachlarz wariantów ich rozwiązania. 
– Wszystkie proponowane zmiany mają na 
celu rozsądniejsze zarządzanie pomieszcze-

Nowa strategia dla oświaty

niami szkolnymi, a w konsekwencji także zra-
cjonalizowanie wydatków – twierdzi Tomasz 
Pawlicki, przewodniczący Rady Miejskiej. 

Zgodnie z przewidywaniami autorów pro-
jektu sytuacja przedszkolna ulegnie popra-
wie wraz z przyjęciem sześciolatków do klas 
pierwszych (przypomnijmy, że aktualnie de-
cyzja ta należy do rodziców), a należy wziąć 
pod uwagę także możliwość powstania kolej-
nego przedszkola prywatnego.

Ponadto „Strategia” przewiduje budowę no-
wej SP w przeciągu 5 lat, a także wybudowanie 
sali gimnastycznej przy SP nr 3 i SP w Jaro-
sławcu. Zracjonalizowanie wielkości klas mia-
łoby się poprawić poprzez modyfikację obwo-
dów szkolnych, fuzję SP w Jarosławcu i SP 
w Pławcach w jeden zespół czy utworzenie 
szkół społecznych w Jarosławcu, Pławcach, 
Starkówcu Piątkowskim i Brodowie. 

Największe kontrowersje budzą jednak 
proponowane rozwiązania sytuacji z Gimna-
zjum nr 2. Obecnie budynek Gimnazjum nr 
1 nie w pełni jest wykorzystany. W tej sytuacji 
„Strategia” zakłada kilka planów działania: 
likwidację gimnazjum, przeniesienie placów-
ki do budynku Gimnazjum nr 1, wydzierża-
wienie pomieszczeń dla Gimnazjum nr 2 lub 
podpisanie porozumienia z powiatem doty-
czącego zwiększenia obwodu szkolnego dla 
Gimnazjum nr 3. 

– Należy ostudzić emocje. Pamiętajmy, że 
„Strategia” jest dopiero projektem zmian. 
Ekonomia jest ważna, ale w oświacie nie naj-
ważniejsza. Jestem więc przekonany, że na 
żadnym rozwiązaniu nie ucierpią uczniowie 
– mówi przewodniczący Rady Miejskiej Środy 
Wielkopolskiej. – Mogę ponadto zapewnić, że 
proponowane zmiany nie doprowadzą do ob-
niżenia poziomu edukacji w gminie, a jedynie 
zracjonalizują wydatki na oświatę. Dajemy 
sobie dwa miesiące na konsultacje w gronie 
radnych i konsultacje społeczne, w tym tak-
że z dyrekcjami szkół i radami rodziców, aby 
wybrać optymalne rozwiązanie. Żadna zmia-
na nie zostanie wprowadzona bez zapoznania 
się z opiniami zainteresowanych – przekonuje 
Pawlicki. Właśnie podczas takich konsultacji 
pojawiła się propozycja reaktywacji SP nr 1 
w budynku Gimnazjum nr 2, dzięki czemu 
nie byłoby konieczności budowy nowej szkoły 
w Środzie Wielkopolskiej. Ten projekt z pew-
nością będzie wzięty pod uwagę, choć – jak 
się wydaje – jest to propozycja obarczona pew-
nymi mankamentami. Postulowana w „Stra-
tegii” nowa szkoła miałaby bowiem powstać 
w zupełnie innej części miasta, a zatem reak-
tywacja SP 1 nie przyczyni się do zaradzenia 
temu problemowi. 

potrzeba zmian
Zmiany wydają się niezbędne w obliczu da-

jących się zaobserwować w gminie zmian de-

mograficznych: znacznego wzrostu liczby ucz-
niów szkół podstawowych oraz zmniejszenia 
liczby gimnazjalistów. Ta sytuacja powoduje 
konieczność weryfikacji dotychczasowych za-
sobów lokalowowych szkół tak, by – w trosce 
o wysoki poziom nauczania – zoptymalizować 
liczebność klas w poszczególnych szkołach 
oraz by nie wyrzucać pieniędzy w błoto. – Od-
powiednie przesunięcia w zakresie liczebno-
ści uczniów w klasie pozwolą zaoszczędzić 
2-3 mln. zł rocznie.– uważa Pawlicki. Zaoszczę-
dzone w ten sposób fundusze w większości wy-
korzystane zostałyby na finansowanie oświaty 
między innymi: na remonty czy zwiększenie 
ilości zajęć pozalekcyjnych. 

Z opracowanej „Strategii” jasno wynika, że 
subwencja z budżetu państwa nie wystarcza 
na pokrycie kosztów funkcjonowania placó-
wek oświatowych na terenie gminy. Gmina 
musi więc corocznie dopłacać do ich utrzy-
mania, a koszty te z roku na rok wzrastają. 
Tylko w roku szkolnym 2008/2009 z własnych 
środków gmina Środa Wielkopolska musiała 
dołożyć do utrzymania szkół aż 3,5 mln, na-
tomiast utrzymanie przedszkoli kosztuje ko-
lejne 4,7 mln zł., które musi zapewnić gmina. 
Wszystko wskazuje na to, że w obecnym roku 
szkolnym wydatki te jeszcze wzrosną, m.in. 
z powodu objęcia większej ilości dzieci wycho-
waniem przedszkolnym, niemniej – z drugiej 
strony – z 885,121 zł do 1.383,998 zł wzrosną 
dochody z funkcjonowania przedszkoli z ty-
tułu odpłatności stałej rodziców i odpłatności 
za wyżywienie przedszkolaków, choć nie zre-
kompensuje to poniesionych nakładów. 

Propozycje zawarte w „Strategii Rozwoju 
Oświaty Gminy Środa Wielkopolska” zostaną 
przedyskutowane przez Radę Miejską. Prze-
wodniczący Rady Miejskiej planuje poddać 
„Strategię” pod głosowanie na styczniowej se-
sji. Od decyzji radnych uzależnione jest to czy, 
i które konkretne rozwiązania zostaną zreali-
zowane.                              radosław Śledziński

redakcja@sroda.wlkp.pl

Urzędnicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej 
wzięli pod lupę gminne jednostki oświatowe. Wydział, na czele z Andrzejem Chmielewskim, 
naczelnikiem WOKiS UM, wspólnie z zastępcą burmistrza – Rafałem Piechowiakiem, 
Tomaszem Pawlickim, przewodniczącym Rady Miejskiej oraz radnym Andrzejem Kobierskim, 
opracował „Strategię Rozwoju Oświaty Gminy Środa Wielkopolska”. Wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna, dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne, ale i konieczne do prawidłowego 
funkcjonowania oświaty w gminie zmiany – to najważniejsze wnioski dokumentu. 

19 listopada o godz. 18.00 w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej zainaugurowano tegoroczną 
wystawę Średzkiego Towarzystwa Fotograficz-
nego pt. „W obiektywie ŚTF-u. Wystawa III”. 

Ekspozycja fotografii członków ŚTF została 
zaprezentowana już po raz trzeci. Doroczny 
przegląd dokonań ŚTF podsumowuje rok 
działań towarzystwa. – Tematyka zdjęć nie 
była w żaden sposób narzucana, podobnie 
jak wybór techniki fotograficznej – zapewnia 
Monika Pogorzelec, w-ce prezes ŚTF. Na tego-
rocznej wystawie fotograficy zaprezentowali 
różnorodne tematy, choć dominują portrety, 
ujęcia przyrody i pejzaże. W składającej się 
z ok. 80 prac ekspozycji nie mogło oczywiście 
zabraknąć także zdjęć związanych ze Środą 
Wielkopolską. 

Wystawę „W obiektywie ŚTF-u” można 
oglądać w Bibliotece Miejskiej do 3 grudnia. 
Po tym terminie ekspozycja zostanie prze-
niesiona. W chwili zamykania tego numeru 
„Średzkiego Biuletynu Samorządowego” nie 
było jeszcze potwierdzonego nowego miejsca 
wystawy. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Co uchwycił obiektyw ŚTF?
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Niczym za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki szare podwórko pomiędzy budyn-
kami nr 14 i 15 na Starym Rynku w Środzie 
Wielkopolskiej wypiękniało. Po betonie zo-
stało już tylko wspomnienie, a odnowione 
podwórko jest zielone i przytulne.

Wszystko za sprawą fundacji „All for Pla-
net”, która jest ekologiczną inicjatywą portalu 
aukcyjnego „Allegro”. Fundacji, zajmującej 
się propagowaniem świadomości ekologicz-
nej i zachowań przyjaznych dla środowiska, 
przyświeca dewiza – „Zmieniamy rzeczy na 
lepsze”. To szczytne hasło zostało w pełni 
zrealizowane w Środzie Wielkopolskiej. 

W ramach akcji „Zielone podwórka. Zmie-
niamy rzeczy na lepsze” fundacja przezna-
czyła 50 tys. zł na upiększenie i rewitaliza-
cję otoczenia domu. Beton i nieestetyczny 
wychodek na środku podwórka zamieniono 
na miejsce rodem z bajki: wytyczono alejki, 
wymieniono nawierzchnię, zainstalowano 
oświetlenie, wykonano elementy małej ar-
chitektury (murki oporowe obsadzane ziele-
nią), zainstalowano klomby z bukszpanami, 
ustawiono ławki i stoły, a w miejscu usunię-
tych szop postawiono pomieszczenie gospo-
darcze, przeznaczone do przechowywania 
rowerów czy narzędzi. Warto podkreślić, że 
sami mieszkańcy zaangażowali się w prace 
porządkowe na swoim podwórku. 

Zarządcę basenu miejskiego zaniepo-
koiły ubytki wody na pływalni. W związku 
z tym zlecono przygotowanie ekspertyzy, 
która wykazała konieczność przeprowa-
dzenia remontu. – Zakres prac jest ob-
szerny. Zostaną wykonane roboty ziemne, 
przejście przez ścianę zewnętrzną i ścianę 
kanału technologicznego, roboty rozbiór-
kowe w obrębie tego kanału, przyłączenie 
rurociągów bocznych do wanien baseno-
wych, przebudowa kanału oraz jego po-
większenie. Równocześnie przeprowadzi-
my też wymianę uszkodzonych elementów 
tłocznych – wyjaśnia Wojciech Grząśle-
wicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Środzie Wielkopolskiej. 

Prace już się rozpoczęły. Zgodnie z prze-
widywaniami zakończenie robót nastąpi 
za ok. 3-4 tygodnie. Zakres koniecznych 
prac wymaga bowiem czasu, np. betono-
wanie wymaga kilkunastu, a nawet kilku-
dziesięciu godzin zastygania betonu. Co 
więcej, wszelkie wykonywane wykłucia, 
niezbędne do zlokalizowania i usunięcia 
awarii, muszą zostać odpowiednio zabez-
pieczone, co dodatkowo wydłuża termin 
wykonywanych prac, choć jest niezbęd-

Od 2 listopada Środa Wielkopolska jest 
siedzibą Stowarzyszenia „Lider Zielonej 
Wielkopolski”. 

Uroczystego przecięcia wstęgi i oficjal-
nego otwarcia biura przy ul. Berwińskie-
go dokonali burmistrzowie dziewięciu 
gmin, które przynależą do stowarzysze-
nia, w tym także burmistrz Środy Wiel-
kopolskiej, Wojciech Ziętkowski. Podczas 
uroczystości oficjalnie otwierającej nowe 
biuro stowarzyszenia prezes zarządu LZW, 
Dariusz Tomaszewski, podsumował dwu-
letnie działania stowarzyszenia oraz pod-
kreślił zaangażowanie w jego pracę m.in. 
średzianki, Haliny Biechowiak-Drożak, 
skarbniczki LZW. 

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielko-
polski powstało w 2007 r. Ma na celu roz-
wój i promocję terenów wiejskich (wiosek 
oraz gmin miejsko-wiejskich do 20 tys. 
mieszkańców) w zróżnicowanych obsza-
rach działania (m.in. turystyka) poprzez 
pomoc w pozyskiwaniu partnerów i źródeł 
finansowania czy pobudzaniu aktywności 
społecznej. Do stowarzyszenia przystąpiło 
dziewięć lokalnych gmin: Dominowo, Ja-
raczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wielko-
polski, Kórnik, Śrem, Środa Wielkopolska 
i Zaniemyśl. Dzięki pomocy LZW na konta 
tych gmin, w ramach dofinansowania z fun-
duszy Unii Europejskiej inwestycji i pro-
jektów, może trafić ponad 10 mln. zł. 

Obecnie LZW realizuje dwa projek-
ty: „Odnowa wsi” oraz „Małe projekty”, 
na które gminy mogą aplikować już od 
30 grudnia 2009 r. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska 
informuje, że 6 listopada 2009 r. podane 
zostały do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń, znajdują-
cej się przy Referacie Spraw Mieszkanio-
wych Urzędu Miejskiego, projekty wyka-
zów osób uprawnionych do wynajmu lokali 
komunalnych na rok 2010.

burmistrz miasta Środa Wlkp.
Wojciech Ziętkowski

Zmienili podwórko na lepsze
Swoją cegiełkę dołożyło też miasto. Dzięki 

znacznemu zaangażowaniu burmistrza Woj-
ciecha Ziętkowskiego oraz Usług Komunal-
nych wykonano remont kanalizacji w budyn-
kach – inwestycja ta była wprawdzie wpisana 
do rejestru inwestycji miejskich, niemniej 
została znacznie przyśpieszona. 

Teraz obszar między budynkami wygląda 
naprawdę okazale, a Renata Osińska-Sam-
son, która zgłosiła swoje podwórko do akcji 
i zmobilizowała lokalną społeczność do dzia-
łania, mogła czuć pełną satysfakcję, kiedy 28 
października uroczyście otwierano odnowio-
ne podwórko.                radosław Śledziński

redakcja@sroda.wlkp.pl

Wymuszony remont basenu
ne, gdyż chroni robotników przed wypad-
kiem.

Przy okazji usuwania awarii robotnicy 
przebudują system rur miejskiej pływalni 
w ten sposób, by była możliwość ich mo-
nitorowania – takie rozwiązanie umożliwi 
sprawniejsze lokalizowanie ewentualnych 
usterek w przyszłości oraz sprawi, że wszel-
kie naprawy będą wykonywane bez ko-
nieczności kłucia.

Ostateczny kosztorys usunięcia awarii 
oszacowano na 115,452,93 zł brutto. Warto 
przypomnieć, iż OSiR corocznie zabezpie-
cza w swym budżecie fundusze na cele re-
montowe i niespodziewane awarie. W tym 
roku na koncie OSiR na niespodziewa-
ne naprawy zostało jeszcze ok. 27 tys. zł. 
Choć te pieniądze w całości zostaną wy-
korzystane na prowadzenie prac remonto-
wych na pływalni, to OSiR nie dysponuje 
całą kwotą na sfinansowanie niezbędnych 
napraw. W związku z tym dyrektor OSiR 
wystąpi do Rady Miejskiej o zwiększenie 
środków remontowych tak, by pokryć bra-
kującą różnicę. Wszystko wskazuje na to, 
że radni, którzy już wcześniej zostali poin-
formowani o problemie, przychylą się do 
tego wniosku. 

Jak przekonuje Wojciech Grząślewicz, 
prace remontowe prawdopodobnie nie 
wpłyną na konieczność zamykania basenu 
dla mieszkańców. – Jeśli zaistnieje taka po-
trzeba, to przerwa będzie najwyżej kilku-
dniowa, ale o tym dowiemy się na później-
szym etapie prac – mówi dyrektor OSiR. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Z powodu znacznych ubytków wody, 
występującej w rurociągach tłocznych 
miejskiej pływalni, rozpoczęły się 
nieplanowane prace remontowe 
na średzkim basenie, które mają 
zlokalizować i usunąć awarię. 

Lider w Środzie Wlkp.

Informacja Burmistrza 
Miasta Środa Wlkp.

burmistrz Wojciech Ziętkowski dokonuje prze-
cięcia wstęgi. Fot. lZW

Odnowione podwórko prezentuje się niezwykle 
okazale
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11 listopada 1918 r. Polska po 123. latach 
pod zaborami odzyskała niepodległość. W 91. 
rocznicę tego wydarzenia wielu mieszkańców 
Środy Wielkopolskiej uczestniczyło w okolicz-
nościowych uroczystościach. 

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości 
tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą św. 
w średzkiej kolegiacie, sprawowaną w intencji 
ojczyzny. Po zakończonej Eucharystii uczest-
nicy obchodów przy akompaniamencie orkie-
stry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Śro-
dzie Wielkopolskiej przybyli pod pomnik gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego, gdzie w zadu-
mie odsłuchano hymnu narodowego. 

Podczas wystąpienia burmistrz Wojciech 
Ziętkowski podkreślał istotę wolności. 
– Dziś pamiętamy o bohaterach narodu 
polskiego, tych z powstania listopadowego 
i styczniowego, a także tych z powstania 
wielkopolskiego. Pamiętamy o bohaterach 
walk z I i II wojny światowej – mówił bur-
mistrz, który wspomniał także o niełatwym 
dla Polski okresie PRL-u oraz celebrowanej 

W związku z dniem Wszystkich Świętych 
Średzkie Towarzystwo Kulturalne prze-
prowadziło tradycyjną kwestę na średzkim 
cmentarzu.

Przez dwa dni, 31 października i 1 listopada, 
60 wolontariuszy z ŚTK, ŚTF oraz liceum ogól-
nokształcącego zbierało datki na cmentarzu. 

Za nami już półmetek szkoleń przeprowa-
dzanych przez Państwową Inspekcję Sanitar-
no-Epidemiologicznej w ramach programu 
„Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”. 
Ponad dziewięćdziesiąt dyrektorów placówek 
oświatowych, pielęgniarek szkolnych, na-
uczycieli nauczania początkowego oraz gim-
nazjum ze Środy Wielkopolskiej zostało już 
przeszkolonych. Teraz nabytą wiedzę przeka-
żą dalej swoim podopiecznym. 

Przypomnijmy, że celem ogólnym projektu 
jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży 
w Polsce, a celem bezpośrednim zmniejszenie 
liczby dzieci i młodzieży zagrożonych otyłoś-
cią, nadwagą i chorobami dietozależnymi na 
terenie województwa wielkopolskiego poprzez 
zwiększenie świadomości społecznej dotyczą-
cej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na 
zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawy-
ków i umiejętności prozdrowotnych.

Średzka PISE przeprowadziła już trzy 

Nowy 2010 rok średnianie przywitają wy-
jątkowo na targowisku przy ul. Czerwonego 
Krzyża. Tegoroczna zabawa sylwestrowa 
zostanie przeniesiona ze Starego Rynku, 
gdzie tradycyjnie odbywał się sylwester, 
z powodu spotkania modlitewnego w kole-
giacie.

Edukują przeciw nadwadze
z pięciu planowanych szkoleń. W pierwszym 
szkoleniu udział wzięła kadra zarządzająca 
placówkami oświatowymi. Podczas drugiego 
spotkania przeszkoleni zostali nauczyciele 
oddziałów przedszkolnych dzieci sześciolet-
nich, natomiast w trakcie trzeciego szkolenia 
niezbędną do walki z otyłością wiedzę zdobyli 
nauczyciele szkół gimnazjalnych i pielęgniar-
ki szkolne z powiatu. 

– To szkolenia kaskadowe – wyjaśnia Zbi-
gniew Pajzderski, powiatowy inspektor sani-
tarny w Środzie Wielkopolskiej. – Początko-
wo przeszkolono 31 zespołów powiatowych. 
Z powiatu średzkiego przeszkolono mnie, 
koordynatorkę projektu Annę Medykę oraz 
pracownice PISE – Marię Bielawską i Mał-
gorzatę Ignasiak – mówi inspektor sanitarny. 
Przeszkoleni pracownicy PISE przekazują na-
bytą wiedzę, szkoląc tzw. edukatorów, których 
w powiecie średzkim ma być docelowo 150. 
Wszyscy edukatorzy przekazują z kolei nabytą 

„Pamiętamy o bohaterach narodu polskiego”
w tym roku dwudziestej rocznicy transfor-
macji ustrojowej. 

– 11 listopada to z jednej strony dzień re-
fleksji nad historią, z drugiej dzień rado-
ści, ale i odpowiedzialności. Dzięki naszym 
przodkom mamy wolną Polskę, ale to nie zna-
czy, że jesteśmy zwolnieni z obowiązku troski 
o ojczyznę. Walczmy każdego dnia o Polskę 
uczciwą i dbającą o wszystkich obywateli. 
Pracujmy dla dobra ojczyzny i z optymizmem 
patrzmy w przyszłość – apelował burmistrz 
Ziętkowski

Po zakończonym przemówieniu delegacje 
władz samorządowych, członkowie Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, Związku Harcerstwa 
Polskiego, organizacji kombatanckich oraz 
mieszkańcy Środy Wielkopolskiej złożyli pod 
pomnikiem gen. Dąbrowskiego symboliczne 
wiązanki kwiatów w barwach narodowych.

Uroczystości pod pomnikiem gen. J. H. 
Dąbrowskiego uświetnił występ chóru „Ama 
la Musica”, który odśpiewał „Rotę” Marii Ko-
nopnickiej, a także Jerzy Nowosielski, który 

ubogacił scenografię, prezentując dwa pojaz-
dy wojskowe skot oraz BTR II. 

Wieczorem w Ośrodku Kultury mieszkań-
cy wysłuchali tematycznie korespondującego 
ze Świętem Niepodległości koncertu „Pieśni 
Polskie” w wykonaniu Pawła Antkowiaka 
– znanego tenora, współpracującego na co 
dzień m.in. z operą berlińską. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Władze gminy przed złożeniem kwiatów

wiedzę podczas zajęć swoim podopiecznym, 
a podczas zebrań klasowych także rodzicom 
dzieci. Aby im to ułatwić, edukatorzy zostali 
wyposażeni w specjalne materiały dydaktycz-
ne, w tradycyjnej wersji analogowej i mul-
timedialnej. Jak dotąd, na każdym z trzech 
spotkań przeszkolono po ok. 30 osób. – Dwa 
ostatnie szkolenia planujemy przeprowadzić 
w pierwszym półroczu kolejnego roku – zapo-
wiada Pajzderski.

– Prowadzony projekt jest niezwykle waż-
ny, bo otyłość jest problemem lawinowo na-
rastającym. Z drugiej jednak strony daje się 
zauważyć pewien progres, czego doskonałym 
przykładem jest pilotażowy program „Owoce 
w szkole”, dzięki któremu do końca bieżącego 
roku szkolnego dzieci będą spożywać w szkole 
owoce i warzywa. Co więcej, dyrektorzy szkół 
coraz częściej rezygnują z maszyn z coca-colą, 
wprowadzając w ich miejsce wodę mineralną, 
a w sklepikach szkolnych wprowadzana jest 
stopniowo zdrowa żywność – mówi Małgorza-
ta Ignasiak.                       radosław Śledziński

redakcja@sroda.wlkp.pl

Sylwester na targowisku
Zmiana lokalizacji imprezy sylwestrowej ma 

związek ze spotkaniem modlitewnym Taizé, 
które odbywać się będzie równolegle w średz-
kiej kolegiacie. Odgłosy imprezy sylwestrowej 
utrudniłyby skupienie modlących w świątyni. 
Z tego względu władze gminy postanowiły 
wyjść naprzeciw uczestnikom spotkania i zor-

ganizować sylwestra na targowisku miejskim. 
O szczegółach imprezy sylwestrowej napi-

szemy w kolejnym numerze „Średzkiego Biu-
letynu Samorządowego”. Już teraz możemy 
jednak zdradzić, że zabawa rozpocznie się na 
targowisku o 23.45. Korki tradycyjnego szam-
pana wystrzelą punktualnie o 24.00 przy efek-
townym pokazie fajerwerków, a następnie roz-
pocznie się impreza muzyczna.                        rŚ

6 tysięcy na nagrobki W tym roku średnianie okazali się niezwykle 
hojni – zebrano rekordową kwotę 6.557,34 zł. 
Dla porównania, w ubiegłym roku suma ta 
była o niemal 1 tys. zł niższa. 

Do puszek wrzucano przeważnie monety 2 
i 5 zł, choć nie zabrakło banknotów 100 i 200 zł. 
Każdy wrzucony grosz był niezwykle cenny, 
bo zostanie przekazany na szczytny cel. A ten 
nie zmienia się od lat. – Pieniądze uzyskane 
podczas kwesty zamierzamy przeznaczyć na 

renowację zaniedbanych nagrobków na średz-
kim cmentarzu – mówi Bożena Urbańska, pre-
zes ŚTK. Z uzbieranych w tym roku funduszy 
ŚTK pokryje ponadto koszty projektu ściany 
przeznaczonej na urny, która wydaje się ko-
nieczna w obliczu zapełniania się miejsc na 
cmentarzu. Decyzja była konsultowana z pro-
boszczem parafii zarządzającej cmentarzem 
w Środzie Wielkopolskiej.                                rŚ

redakcja@sroda.wlkp.pl
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Już 26 listopada o godz. 17.00 w Ośrod-
ku Kultury odbędzie się XXXV sesja Rady 
Miejskiej. 

Tym razem przewodniczący rady pod-
da pod głosowanie 25 projektów uchwał. 
Radni rozpatrzą m.in. uchwałę w sprawie 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Kontynuacja rozbudowy kolektorów 
sanitarnych i deszczowych wraz z odbu-
dową ulic na terenie aglomeracji Środa 
Wielkopolska” i upoważnienia do złożenia 
wniosku o dofinansowanie tej inwestycji 
do Funduszu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko.

Rada Miejska pochyli się również nad 
uchwałą określającą warunki i tryb wspiera-
nia rozwoju sportu kwalifikowanego przez 
gminę, która, w drodze otwartego konkursu 
ofert, ma wspierać – także finansowo – klu-

Burmistrz Środy Wlkp. Wojciech Ziętkow-
ski postanowił, że w 2010 r. wszystkie stawki 
podatków lokalnych, z wyjątkiem podatku 
od środków transportowych, nie wzrosną.

Taki projekt uchwały zostanie przedsta-
wiony Radzie Miejskiej, która ostatecznie 
zdecyduje o przyszłorocznych stawkach po-
datkowych. Oznacza to, że stawki podatków 
od nieruchomości oraz stawki podatku rol-
nego z 2009 r. zostaną prawdopodobnie za-
chowane także na kolejny rok. 

Sesja Rady Miejskiej

Bodaj najbardziej spektakularną inwestycją 
będzie przebudowa płyty oraz małej architek-
tury na Starym Rynku – całość inwestycji za-
mknie się w kwocie niemal 2 mln zł. 

W projekcie budżetu znalazły się również 
plany przebudowy dróg w Czarnym Piątko-
wie, w Pętkowie, w Pławcach czy Koszutach. 
W planie inwestycyjnym nie zabrakło miejsca 
na przebudowę ul. Sulisława i ul. Sportowej 
na odcinku dojazdu i parkingu przy kościele 
w Środzie Wielkopolskiej. „Lifting” przejdą 
ponadto drogi gminne: ul. Marcinkowskiego, 
ul.27 Grudnia, ul. Piłsudzkiego, ul. Niedział-
kowskiego. Oprócz tego przebudowane zo-
staną skrzyżowania ul. Poselskiej, Sportowej 
i Kościuszki, a także parking przy ul. Wios-
ny Ludów. Władze zadbają także o chodniki 
w mieście i na terenach wiejskich – na ten cel 
zarezerwowano 365.000,00 zł. Przyszłoroczne 
plany inwestycyjne zakładają ponadto przebu-
dowę ul. Polnej wraz z kanalizacją deszczową 
oraz wykonanie analogicznych prac na ul. Su-
rzyńskich. Częściowo ze środków unijnych 
powstanie też nowa droga gminna w Środzie 
Wielkopolskiej, łącząca drogę powiatową nr 
2410 z drogą wojewódzką nr 432.

Jak zwykle w projekcie budżetu nie zabra-
kło miejsca na inwestycje związane ze sportem 
i rekreacją. Niezagrożona jest kontynuacja 
budowy skateparku. W 2010 r. powstaną też 
boiska wielofunkcyjne przy SP2 i SP3 oraz do-

Budżet od podszewki (dok.)
kończone zostanie boisko przy SP w Jarosław-
cu. Na zagospodarowanie placów zabaw i boisk 
sportowych na terenie miasta i gminy wydamy 
w nadchodzącym roku niemal 50 tys zł. 

W nowym roku należy spodziewać się re-
montu dachu w Domu Pogodnej Jesieni 
i rozbudowy świetlicy w Brodowie, a zgodnie 
z zapowiedzią pieniędzy nie zabraknie na re-
mont Ratusza i zaadaptowanie go na potrzeby 
Muzeum Regionalnego. W bardziej komforto-
wych warunkach będą pracować także średz-
cy policjanci – na remont KP Policji gmina 
przeznaczy 50 tys. zł. 

Środa Wielkopolska w dalszym ciągu 
inwestować będzie w rozbudowę kolekto-
rów sanitarnych i deszczowych, na co wyda 
w 2010 r. ponad 5 mln zł (przy współfinanso-
waniu ze środków UE). Jednocześnie rozbudo-
wane i zmodernizowane zostanie oświetlenie 
uliczne w mieście i gminie (m.in. w Starkówcu 
Piątkowskim), a za 26 tys. zł zostaną zakupio-
ne nowe wiaty przystankowe.

W leasingu zakupiona zostanie karetka rea-
nimacyjna wraz z wyposażeniem za 100 tys. zł. 
W tej samej kwocie dofinansowany zostanie 
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
KP Państwowej Straży Pożarnej. Dofinanso-
wany zostanie również zakup nieruchomości 
przy ul. Szkolnej w Środzie Wielkopolskiej, 
przeznaczonej na siedzibę Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. 

Oprócz finansowania zadań własnych oraz 
rządowych zadań zleconych na podstawie od-
rębnych ustaw, w projekcie budżetu uwzględ-
niono wydatki na utrzymanie dróg powiato-
wych (na podstawie porozumienia z Powiatem 
Średzkim), a kwotę 1.784.360 zł między siebie 
podzielą instytucje kultury: Ośrodek Kultury, 
Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Zie-
mi Średzkiej. Na wsparcie swoich działań na 
sumę 873.000 zł mogą też liczyć organizacje 
pozarządowe.

Jak dOPiąć bUdżet? 
Zgodnie z projektem budżetu, sumaryczny 

deficyt na koniec przyszłego roku wyniesie 
20.677,100 zł, co w proporcji do planowanych 
dochodów stanowi 36,83 proc. W porównaniu 
do innych miast nie jest więc to wysokie za-
dłużenie. 

Aby je pokryć, w projekcie budżetu znalazł 
się zapis o zaciągnięciu zobowiązań kredyto-
wych na kwotę 17.228,100 zł. Równocześnie 
nie zapomina się o aplikowaniu po środki 
unijne – w kolejnym roku spodziewane docho-
dy z funduszy strukturalnych określono na 
poziomie 3.241,506 zł. Wydatki budżetowe za-
kładają również spłatę rat, które w 2010 r. wraz 
z należnymi odsetkami wyniosą 4.229,000 zł 
(5,95 proc. planowanych dochodów).

O tym, czy dla nowego budżetu zapali się 
zielone światło, ostatecznie zdecydują miejscy 
radni. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl 

by i stowarzyszenia sportowe oraz fundo-
wać stypendia sportowe dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki. Gmina, we 
współpracy z lokalnymi podmiotami spor-
towymi, nie zaniecha też podejmowania 
przedsięwzięć promujących Środę Wielko-
polską w kraju i za granicą, na co corocznie 
zabezpiecza w budżecie środki finansowe. 

Sporo uwagi radnych zajmą przedszkola. 
Radni rozpatrzą uchwałę w sprawie dotacji 
dla przedszkoli niepublicznych oraz ustalą 
wysokość opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne, które wykra-
czają poza podstawę programową wycho-
wania przedszkolnego (m.in. zajęcia roz-
wijające indywidualne uzdolnienia dzieci). 
Odpłatność za nadprogramowe zajęcia ma 
wynieść 0,16 proc. minimalnego wynagro-
dzenia za pracę za każdą godzinę korzysta-
nia z dodatkowych zajęć, którą uprzednio 
zadeklarują w danym miesiącu rodzice lub 
opiekunowie prawni dziecka. Zmiany mają 
wejść w życie od początku przyszłego roku. 

Podczas sesji zmieni się także statut oraz 
umocowanie prawne średzkiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji – zlikwidowany zostanie 
zakład budżetowy OSiR, a w jego miejsce 
powołana zostanie jednostka budżetowa o tej 
samej nazwie. Modyfikacja ta jest niezbędna 
w związku z budową boiska w ramach pro-
gramu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz zmia-
nami organizacyjnymi usprawniającymi bie-
żące funkcjonowanie obiektów sportowych. 

Radni zajmą się także zmianami osobo-
wymi w składzie Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Miejsce Edwarda Bartochy w tej drugiej 
komisji zajmie Franciszek Szymkowiak. 
XXXV sesja przyniesie ponadto głosowania 
nad nowymi stawkami podatku od środków 
transportowych na nadchodzący rok oraz 
nad dziesięcioma projektami uchwał doty-
czących wyrażenia zgody na zawarcie przez 
burmistrza kolejnych umów dzierżaw nie-
ruchomości.                radosław Śledziński

redakcja@sroda.wlkp.pl

Podatki lokalne (prawie) bez zmian
Nieznaczna podwyżka dotyczyć będzie 

wyłącznie podatku od środków transpor-
tu, co bezpośrednio wynika ze wzrostu sta-
wek minimalnych określonych w ustawie 
O podatkach i opłatach lokalnych, ogłoszo-
nej w Obwieszczeniu Ministra Finansów 
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2010 r. oraz Obwieszczenia Mi-
nistra Finansów z dnia 6 października 2009 r. 
w sprawie stawek podatku od środków trans-

portowych obowiązujących w 2010 r. W 22 po-
zycjach podatków lokalnych Środy Wielko-
polskiej stawki obowiązujące w 2009 r. były 
niższe od stawek minimalnych na 2010 r., 
w związku z czym wystąpiła konieczność ich 
podwyższenia. 

Zmienione stawki podatku od środków 
transportowych będą znane dopiero po za-
twierdzeniu propozycji przez Radę Miejską. 
Już teraz wiadomo jednak, że podwyżka ta 
nie odchudzi nazbyt naszego portfela – wzrost 
podatków będzie bowiem minimalny.

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl
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Przy wcześnie zapadającym zmroku piesi 
są najmniej chronionymi uczestnikami ru-
chu drogowego. Dlatego średzcy policjanci 
uczulają, aby piesi i rowerzyści, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym, wyposażali się 
w odblaski. 

W czasie złej widoczności na drodze, gdy 
pieszy lub rowerzysta ma na sobie ubra-
nie w ciemnych kolorach i nie posiada na 
wierzchniej odzieży elementów odblasko-
wych, kierowca dostrzega go z dużym opóź-
nieniem. – Po zmroku pieszy widzi reflektory 
samochodu nawet z odległości kilku km, ale 
kierowca dostrzeże go dopiero, gdy zauważy 
sylwetkę człowieka w zasięgu świateł samo-
chodu. Po zmierzchu kierowca pojazdu widzi 
pieszego bez elementów odblaskowych z od-
ległości ok. 30 m. Jeśli jednak jest on wyposa-
żony w odblaski spostrzeże go już w odległo-
ści ok. 130 m. To 100 metrów więcej pozwala 
kierującemu pojazdem zmniejszyć prędkość 
i bezpiecznego wyminąć się z pieszym lub 
rowerzystą – wyjaśnia rzecznik średzkiej po-
licji, sierżant Edyta Kwietniewska.

Dlatego policjanci z Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego bez wytchnienia przy-

6 listopada już po raz piąty wystartowa-
ła „Średzka Szkoła Cukrzycy”. Tegorocz-
na inauguracja miała niezwykle uroczysty 
charakter – po jedenastu latach działalno-
ści średzkie koło Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków doczekało się własnego sztan-
daru.

Uroczystości przyjęcia sztandaru 
i inauguracji „ŚSC” rozpoczęły się mszą św. 
w średzkiej kolegiacie. – Nie należy zanie-
dbywać zaleceń lekarzy, bo troska o swoje 
zdrowie jest obowiązkiem każdego chrześ-
cijanina – przekonywał podczas homilii 
zgromadzonych członków średzkiego koła 
PSD i gości z całej Polski ks. Lech Otta. 

Po poświęceniu sztandaru i zakończonej 
mszy św. liczny korowód członków PSD 
przeszedł przez Stary Rynek w kierunku 
Ośrodka Kultury, gdzie odbywała się dal-
sza część uroczystości. W przemówieniu 
Andrzej Bauman, prezes zarządu głównego 
PSD, przyznał, że koło PSD w Środzie Wiel-
kopolskiej należy do najlepszych w kraju, 
ze względu na liczne i ważne podejmowane 
inicjatywy oraz wzorcową współpracę zarzą-
du koła z lekarzami oraz władzami samorzą-
dowymi. Listy gratulacyjne, w uznaniu dla 
działalności średzkiego koła PSD, przesłali 
m.in. minister zdrowia Ewa Kopacz, parla-
mentarzyści, a także władze lokalne – bur-
mistrz Wojciech Ziętkowski oraz starosta 
powiatowy Piotr Piekarski, którzy są jedno-
cześnie patronami honorowymi „ŚSC”. 

– W Polsce nie ma drugiej takiej inicjaty-
wy, jak „ŚSC”. To ważne, bo cukrzyca po-
zwala normalnie żyć, trzeba tylko wiedzieć 
jak z nią walczyć. Dlatego tak budujące są 
spotkania w ramach „ŚSC”, które uczą, że 
cukrzyca to nie wyrok – mówił Bauman. 

– Sztandary powiewające zazwyczaj nad 
oddziałami wojsk, prowadząc je do zwy-

Bądź widoczny na drodze
pominają i edukują o bezpiecznym porusza-
niu się po drodze, zarówno osoby starsze, 
jak i najmłodsze dzieci. Bo choć dziecko do 
lat 7, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, nie może samo poruszać się po drodze, 
to jednak już od najmłodszych lat warto 
oswajać je z elementarnymi zasadami bez-
pieczeństwa na drodze. Podczas każdego 
spotkania w szkołach policjanci przypomi-
nają więc i uczulają na potrzebę noszenia 
odblasków. Takie spotkania odbywają się 
w średzkich przedszkolach i szkołach na-
wet kilkanaście razy w ciągu roku. 

– Tak naprawdę nie jest ważna wielkość 
odblasku, ważne, żeby był on przymoco-
wany w odpowiednim miejscu. Zwróćmy 
uwagę, że policjanci mają wszyte w mun-
dur 3 milimetrowe paski, a są z odległości 
doskonale widoczni – mówi sierżant Kwiet-
niewska. Prawidłowo noszone odblaski 
powinny być więc umieszczone w miejscu, 
które oświetlą światła nadjeżdżającego po-
jazdu i były zauważalne dla kierujących 
nadjeżdżających z obu kierunków (należy 
pamiętać o umieszczaniu odblasków zarów-
no z tylu i z przodu – jeśli bowiem samochód 

jadący z naprzeciwka rozpocznie manewr 
wyprzedzania, to bez odblasku umieszczo-
nego z przodu kierowca może nie zauważyć 
pieszego lub rowerzysty).

Średzcy policjanci przekonują, że odbla-
ski, jako coraz powszechniejszy element 
wyposażenia pieszych i rowerzystów, są też 
doskonałym miejscem na reklamę. – Firma 
sponsorująca odblaski stworzyłaby swój 
pozytywny wizerunek, bo kojarzyłaby się 
z bezpieczeństwem, a logo firmy byłoby 
nieustannie widoczne. Jest to więc niedro-
ga reklama, która mogłaby zapobiec wielu 
wypadkom – przekonują policjanci i zachę-
cają lokalne firmy do współpracy w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Warto przypomnieć, że Prawo o ruchu dro-
gowym stanowi, że dziecko w wieku do 15 
lat, poruszające się po drodze po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym, jest zobo-
wiązane używać elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla innych uczestników 
ruchu. W opinii policjantów warto by było 
objąć obowiązkiem noszenia odblasków 
wszystkich obywateli. Do tego jednak dale-
ka droga, dlatego pozostaje przekonywanie 
i odwoływanie się do rozsądku. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Diabetycy jak żołnierze
cięstwa, są najbardziej honorowym sym-
bolem. A nasze koło można przyrównać 
do armii, która ustawicznie toczy walkę 
z naszym wrogiem: chorobą. My jesteśmy 
żołnierzami, a naszym strategiem jest dr 
Andrzej Paciorkowski (założyciel „ŚSC” 
i opiekun medyczny średzkiego koła PSD 
– przyp. red.). Niech ten sztandar zjednoczy 
nas wszystkich i doda nam sił do wspólne-
go wysiłku w codziennej walce z cukrzycą 
– apelował przed przekazaniem sztandaru 
dr Andrzej Lewandowski, prezes koła dia-
betyków w Środzie Wielkopolskiej. 

Do walki z cukrzycą średzkich diabe-
tyków ma prowadzić św. Łukasz, które-
go wizerunek znalazł się na sztandarze. 
Prezes zapewnił, że przekazany sztandar, 
ufundowany przez Joannę i Wojciecha oraz 
Wiesławę i Mieczysława Janickich, sprawi 
również, że średzkie koło PSD będzie bar-
dziej rozpoznawalne: sztandar będzie się 
bowiem pojawiać na wszystkich uroczy-
stościach w Środzie Wielkopolskiej oraz na 
wyjazdach. 

Według szacunków w Polsce na cukrzy-
cę cierpi 2,5 mln ludzi. Dlatego tak ważna 
jest edukacja w zakresie walki z chorobą. 
Jak zapewnia dr Lewandowski, ludzie chęt-
nie przychodzą na kolejne edycje „ŚSC” i, 
co równie ważne, chętnie uczą się jak żyć 
i skutecznie walczyć z chorobą, a dodatko-
wą formą mobilizacji są przygotowane na-
grody. – Na każdym spotkaniu uczestnicy 
otrzymują talon z literami, które ułożą się 
później w hasło. Wśród uczestników, którzy 
skompletowali cały wyraz, a zatem nie opuś-
cili żadnego spotkania, zostaną rozlosowa-
ne rowery, ufundowane przez burmistrza 
i starostę. Na początku każdego wykładu 
uczestnicy dostają ponadto do rozwiązania 
test z wiedzy z poprzedniego wykładu. Ma 

to na celu utrwalenie wiadomości, a najlep-
si dodatkowo na każdym spotkaniu mają 
szansę na nagrodę – wyjaśnia prezes PSD 
w Środzie Wielkopolskiej i dodaje, że mo-
bilizacja jest raczej dodatkową atrakcją, bo 
uczestnicy „ŚSC” chętnie podejmują na-
ukę. 

Za pośrednictwem „Średzkiego Biulety-
nu Samorządowego” zarząd i prezes PSD 
w Środzie Wielkopolskiej pragną zaapelo-
wać o liczny udział w spotkaniach „Średz-
kiej Szkoły Cukrzycy”. Kolejne spotkanie 
już 10 grudnia o godz.16: 00 w Ośrodku Kul-
tury. Tematem będzie „Samokontrola – cele 
i zasady. Rola wysiłku fizycznego”. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

andrzej lewandowski wbija pamiątkowy 
gwóźdź w drzewiec sztandaru
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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

W sobotnie przedpołudnie 14 listopada 
nastąpiło długo oczekiwane oficjalne ot-
warcie nowej wiaty rowerowej oraz zago-
spodarowanego podwórka w okolicy bloku 
socjalnego przy ul. Brodowskiej 46 w Śro-
dzie Wielkopolskiej.

Przypomnijmy, że mieszkańcy bloku 
socjalnego wraz z pracownikami Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który nadzorował pro-
wadzone prace, ramię w ramię wyrównali 
przyblokowy teren, posadzili zieleń oraz 
wybudowali wiatę rowerową. Wszystkie 
prace wykonywane były w ramach Pro-
jektu Aktywności Lokalnej „Nasz Dom”, 
będącego częścią projektu systemowego 
pn. „Pomagając innym – pomagam sobie”, 
który średzki OPS realizuje na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy gminę Środa 

Otworzono wiatę przy Brodowskiej
Wielkopolska a Wojewódzki Urzędem Pra-
cy w Poznaniu.

Uroczystego przecięcia wstęgi w nowej 
wiacie rowerowej dokonał burmistrz Woj-
ciech Ziętkowski, Włodzimierz Głowiński, 
dyrektor Usług Komunalnych, pracownicy 
OPS oraz sami mieszkańcy. Alicja Szym-
czak, koordynator projektu z ramienia 
OPS, wręczyła mieszkańcom klucze do 
nowej wiaty, w której znalazło się miejsce 
dla w sumie 56 rowerów. Każda rodzina za-
mieszkująca blok socjalny otrzymała włas-
ne klucze, a wszyscy mieszkańcy otrzymali 
w prezencie od OPS konewkę, wycieraczkę, 
grabie i łopatę – wszystko po to, aby przy po-
mocy nowych narzędzi pielęgnować tereny 
zielone wokół bloku. Mieszkańcy zrewan-
żowali się pracownikom OPS i z wyrazami 
wdzięczności za pomoc, złożyli serdeczne 
podziękowania oraz wręczyli symboliczne 
kwiaty dla każdego zaangażowanego w pro-
jekt pracownika OPS.

Na pamiątkę zakończenia prac burmistrz 
Ziętkowski wraz z dyrektorem Głowińskim 
wspólnie zasadzili w pobliżu bloku magno-
lię, a Danuta Wieczorek, dyrektor średzkie-
go OPS, nie szczędziła mieszkańcom bloku 
pochwał i słów uznania za zaangażowanie 
i wysiłek włożony w pracę. 

Po zakończeniu oficjalnej części otwar-
cia nowej wiaty mieszkańcy, zaopatrzeni 
w wypracowane przez siebie „unicenty” 
(jednostkę bilonową drukowaną przez OPS, 
którą wynagradzani byli mieszkańcy za pra-
cę w ramach projektu, a którą mieszkańcy 
mogli spożytkować podczas wieńczącego 
pracę pikniku), oraz pracownicy OPS-u 
wyruszyli wynajętym autokarem na piknik 
do Zaniemyśla, gdzie przy konkursach, lo-
teriach i jedzeniu, wspólnie świętowano za-
kończenie prac. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

W piątek, 13 listopada, w restauracji „Tury-
styczna” trzydzieścitrzy średzkie pary mał-
żeńskie, obchodzące w tym roku swoje „złote 
gody”, odebrały z rąk burmistrza Wojciecha 
Ziętkowskiego okolicznościowe medale.

Pół wieku temu dostojni jubilaci ślubowali 
sobie miłość i wierność, a przyrzeczenia te re-
alizują do dzisiaj, przez co są budującym wzo-
rem niegasnącego uczucia. Obchodzące w tym 
roku tak ważny jubileusz pary małżeńskie, 
oprócz gratulacji i serdecznych życzeń, otrzy-
mały od burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego 
okolicznościowe medale, które burmistrz wrę-
czył małżonkom w imieniu Prezydenta RP. 
Każdej z pań burmistrz ofiarował dodatkowo 
symboliczną czerwoną różę, natomiast na ręce 
małżonków złożył list gratulacyjny. Burmistrz 
podkreślił, że tak piękny jubileusz, wzbudza 
ogromny podziw, tym bardziej w obliczu kry-
zysu instytucji małżeństwa. 

Pytani o receptę na tak długi i udany zwią-
zek, państwo Irena i Wiktor Lussa, bez waha-
nia wskazują na miłość, wzajemne zrozumie-
nie oraz właściwy dobór partnera życiowego 

mieszkańcy bloku dziękuja za pomoc danucie 
Wieczorek

Medale na „złote gody”
pod względem charakterologicznym. – Jedno 
bez drugiego nie wyobraża sobie życia. A drob-
ne sprzeczki, które zdarzały się w naszym po-
życiu naprawdę rzadko, tylko cementowały 
nasz związek – wyznają państwo Lussa.

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

burmistrz wręcza małżonkom medale
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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

Redaktor: 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

Listopad to gorący okres dla pracowników 
średzkich Usług Komunalnych. Oprócz je-
siennych porządków, związanych z utrzyma-
niem zieleni miejskiej, w UK już intensywnie 
myślą o zimie. Dyrektor UK, Włodzimierz 
Głowiński, zapewnia, że UK nie zaśpią gru-
szek w popiele i już teraz są przygotowane na 
ataki zimy. 

Spadające liście na średzkich ulicach, 
skwerach i parkach długo nie poleżą. – Nasi 
pracownicy porządkują jedno miejsce nawet 
po kilka razy, aż do skutku. Jeśli liście wciąż 
zalegają na drzewach to dla nas znak, że znów 
będziemy musieli w dane miejsce wrócić, by 
ponownie zgrabić liście – mówi Włodzimierz 
Głowiński. Przy okazji zgrabiania opadłych 
liści pracownicy UK usuwają też z miejskich 

Gorący czas dla Usług Komunalnych
trawników i parków kamienie oraz śmieci. 
Równolegle UK prowadzi prace związane 
z przycinaniem i wycinką (na podstawie de-
cyzji Urzędu Miejskiego lub Starostwa Po-
wiatowego) drzew. W najbliższym czasie ufor-
mowane zostaną m.in. korony akacji kulistej 
oraz lip m.in. w rejonach ul. 20 października, 
ul. Poselskiej, ul. Kasprowicza czy ul. Sien-
kiewicza. 

Aby usprawnić jesienne porządki, UK 
ułatwiają wywóz liści zgrabionych na pry-
watnych posesjach. W tym celu UK rozpro-
wadzają specjalne worki w cenie złotówki za 
sztukę, w które właściciele nieruchomości 
mogą wrzucić zgrabione liście i pozostawić 
przed posesją, a UK nieodpłatnie je wywiozą. 
Samochody z logo UK pojawiają się w tym 

celu na ulicach miasta regularnie w piątki, 
a w razie konieczności także w soboty. Dyrek-
tor UK zaznacza jednak, że darmowy wywóz 
worków wypełnionych liśćmi ogranicza się 
wyłącznie do przezroczystych worków zaku-
pionych w UK. – Zdarzało się bowiem, że do 
nieprzezroczystych worków, które mieszkań-
cy nabywali w innych miejscach, wrzucano 
nie tylko liście, ale i odpady komunalne. Ta-
kich odpadów nie będziemy jednak usuwać 
– przestrzega Głowiński.  

Równocześnie z jesiennymi pracami po-
rządkowymi UK już teraz przygotowują się 
do nadejścia zimy. Kierowcy mogą spać spo-
kojnie: nie ma bowiem obaw, aby opady bia-
łego puchu sparaliżowały ruch drogowy na 
terenie gminy. 

W tym celu mają pomóc trzy piaskarki, 
cztery pługi do odśnieżania dróg, trzy pługi 
do odgarniania śniegu na miejskich chod-
nikach oraz żuk, wykorzystywanym przez 
pracowników UK do posypywania mieszan-
ką piasku i soli chodników. – Taki „arsenał” 
zdecydowanie wystarcza na warunki Środy 
Wielkopolskiej. Wszędzie, gdzie będziemy 
potrzebni, na pewno się zjawimy tak szybko, 
jak będzie to możliwe – zapewnia Głowiń-
ski i dodaje, że UK jeszcze nie zdarzyła się 
wpadka, związana z odśnieżaniem. – Choć 
są w Środzie Wielkopolskiej newralgiczne 
miejsca, np. ul. Mickiewicza, Kosynierów czy 
Topolska, gdzie podmuchy wiatru nawiewają 
bez przerwy nowe pokłady śniegu, co znacz-
nie utrudnia skuteczne odśnieżanie. 

– Drogi posypywane są mieszanką pia-
sku z solą. Dotychczas zgromadziliśmy już 
400 ton mieszanki, choć zamówiliśmy jesz-
cze kolejne 60 ton soli i piasku do wymiesza-
nia tak, aby ze spokojem starczyło na zimę 
– mówi Głowiński. 

A mieszaki starczyć musi na posypanie 
23 km dróg powiatowych w obrębie miasta 
oraz 65 km dróg gminnych. Dodatkowo, na 
prośbę Urzędu Miejskiego lub Starostwa Po-
wiatowego, UK zjawiają się w gminnych wio-
skach, m.in. w Koszutach, Krzykosach czy 
Jarosławcu.  

Do nadchodzącej zimy muszą przygotować 
się także sami mieszkańcy Środy Wielko-
polskiej. Zgodnie z uchwałą O utrzymaniu 
porządku i czystości obowiązek utrzymania 
chodnika przylegającego do posesji nale-
ży właśnie do właściciela nieruchomości. 
Aby ułatwić to zadanie, UK w 25 skrzyniach 
i 25 pryzmach na terenie miasta tradycyjnie 
zgromadziły w skrzyniach mieszankę piasku 
i soli, którą będą regularnie uzupełniać.

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl 
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Rubryka przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką 
Publiczną oraz Muzeum w Koszutach. 

Dawka kultury, 
czyli kultura w pigułce

Ośrodek kultury
ul. 20 Października 30

63-000 Środa Wlkp.
tel/fax: (061) 285 23 05

e-mail: sekretariat@oksroda.pl

Publiczna biblioteka miejska im. r berwińskiego 
Plac Zamkowy 7 

tel. (061) 285-80-49

Niebywałym zainteresowaniem cieszyła 
się wystawa utalentowanego średzkiego 
malarza, Mariusza Piechockiego, którą 
można było podziwiać od 6 do 17 listopada 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

– Niejedno w życiu zmalowałem, mię-
dzy innymi kilka obrazów – żartował 
w podczas otwarcia swojej wystawy Pie-
chocki. – Rozeszło się między ludźmi, 
że z zamiłowania maluję, więc zostałem 
przymuszony, by zaprezentować swoje 
obrazy – dodał z przekorą twórca. Choć 
jest artystą-samoukiem, który przygodę 
z malarstwem zaczął raptem dziesięć lat 

15 wykonawców wzięło udział w VI Między-
powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenek 
Patriotycznych, który odbył się 9 listopada 
2009 r. tradycyjnie w Zespole Szkół Rolniczych 
w Środzie Wielkopolskiej.

Justyna Michalak, która obok Izabeli Igły 
oraz Lucyny i Jerzego Braczaków jest orga-
nizatorem przeglądu przyznaje, że pomysł na 
stworzenie przeglądu podsunęły same dzieci. 
– Kiedyś zorganizowaliśmy przedstawienie 
dotyczące Powstania Warszawskiego, które 
obfitowało w pieśni patriotyczne. Okazało się, 
że także taki repertuar może być chwytliwy 
dla młodego pokolenia. Dzieci „zaraziły się” 
bowiem bakcylem śpiewania patriotycznego. 
Właśnie dlatego postanowiliśmy zorganizować 

przegląd, który jest połączeniem doskonałej 
zabawy i kształtowania postaw patriotycznych 
– zdradza Justyna Michalak. 

W tym roku w szranki stanęło dziesięć soli-
stek i pięć zespołów wokalnych. Jury w skła-
dzie: Przemysław Piechocki (przewodniczący), 
Maria Jankowiak, Joanna Borkowska i Bog-
dan Bączkiewicz miało się nad czym głowić, 
bo poziom konkursu – jak zgodnie przyznają 
jurorzy i organizatorzy – stał na naprawdę 
przyzwoitym poziomie. – Z powodu wysokie-
go, wyrównanego poziomu, obrady komisji 
trwają zazwyczaj znacznie dłużej, niż sam 
przegląd – przyznaje Michalak i podkreśla, że 
podczas tegorocznego przeglądu wszystkich 
pozytywnie zaskoczył dobór repertuaru. – We 

Śpiewy patriotyczne w ZSR wcześniejszych edycjach wokaliści przygo-
towywali raczej doskonale znane utwory, jak 
np. „Mury” Jacka Kaczmarskiego czy „Białe 
krzyże”. W tym roku natomiast odkrywają 
nieco zakurzone piosenki – przyznaje organi-
zatorka. 

Laureatką pierwszej nagrody w kategorii 
wokalistek została Emilia Kozielska z Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we 
Wrześni, wykonująca piosenkę „Nie żałuję” 
Edyty Geppert, natomiast za najlepszy chór 
uznano Chór Szkolny Gimnazjum nr 1 w Śro-
dzie Wielkopolskiej pod dyrekcją Marty Tom-
czak, który zaprezentował „Biały Krzyż” z re-
pertuaru „Czerwonych gitar”. Na zwycięzców 
przeglądu czekały m.in. odtwarzacze DVD czy 
pen-drive.

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Wernisaż Mariusza Piechockiego
temu, to w jego obrazach widać ogromny 
talent i nienaganny warsztat, a wszystko 
to sprawia, że Piechocki jest znanym i ce-
nionym malarzem.

Próbkę jego niebywałego talentu można 
było podziwiać na wernisażu w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Malarz, mówiąc 
o swoich inspiracjach artystycznych, bez 
wahania wskazuje na twórczość Alfre-
da Wierusza-Kowalskiego, ilustrującego 
przede wszystkim życie polskiej prowin-
cji, jarmarki i sceny batalistyczne, ale po-
dejmującego również tematykę kresową. 
Wśród niemal 50 prac prezentowanych 

podczas wystawy znalazła się więc także 
kopia obrazu Wierusza-Kowalskiego. 

Oprócz tego na ekspozycję – skompleto-
waną z obrazów należących do osób pry-
watnych oraz ze zbiorów własnych artysty 
– złożyły się portrety, w tym także akty, mar-
twa natura i pejzaże. Nie zabrakło ponadto 
miejsca na eksperymenty z malarstwem 
nowoczesnym, czego przykładem były dwa 
wielobarwne tryptyki. Różnorodna tematy-
ka obrazów doskonale koresponduje z róż-
norodnością technik stosowanych przez 
Piechockiego – od farb olejnych, przez 
akrylowe, do suchych pasteli.

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Po raz kolejny PKPS we współpracy ze 
średzkim OPS, w ramach programu PAED, 
organizuje akcję wydawania żywności 
z programów pomocowych Unii Europej-
skiej dla ubogich podopiecznych OPS-u.

Do tej pory w magazynie użyczonym 
przez Wielkopolską Spółdzielnie Sadow-
niczo-Ogrodniczą „Poznania” przy ul. Bro-
dowskiej zgromadzono ponad 20 ton żyw-
ności, choć nie jest wykluczone, że kolejne 
partie towaru dotrą jeszcze w tym roku do 
Środy Wielkopolskiej. – Na podopiecznych 
czekają makarony, mąka, ryż, cukier, dże-
my, produkty mleczne czy sery. Zazwyczaj 
to asortyment długoterminowy, który nie 
wymaga szczególnych warunków przecho-
wywania – mówi Danuta Wieczorek, dyrek-
tor OPS. 

Z programu pomocowego skorzystają 
najbardziej potrzebujący, spośród niemal 
1300 podopiecznych średzkiego OPS-u. 
Żywość zostanie podzielona równomier-
nie: na każdego członka rodziny objętej 
pomocą przypadnie równa ilość danego 
produktu. Wszyscy objęci programem po-
mocowym zostaną poinformowani o termi-
nie odbioru swojej partii żywności, którą 
będzie można otrzymać w magazynie przy 
ul. Brodowskiej. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Żywność z UE
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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

Na początku października rozpoczął 
się nowy sezon Drużynowej Ligii Dar-
ta. Swoją reprezentację w popularnych 
rzutkach ma także Środa Wielkopolska 
– dwie średzkie drużyny występują w niż-
szej klasie rozgrywkowej. 

– Tarcza zawieszona jest w odległości 
2,37 m w linii prostej od gracza. Każdy 
„leg”, czyli pojedyncza rozgrywka, jest 
pojedynkiem między dwoma zawodnika-
mi na przemian wykonującymi trzy rzuty 
do tarczy: wygrywa ten, kto szybciej wy-
zeruje licznik od 501 punktów do 0. Ko-
lejka składa się z trzech rzutów, a zatem 
gracz ma 45 rzutów na to, żeby zdobyć 
punkty i zejść do zera – wyjaśnia zasady 
gry w darta Adam Nowak, z DLD. 

Każda drużyna składa się z pięciu za-
wodników. W tym sezonie do ekstraklasy 

Środa Wielkopolska otrzymała oficjalną 
propozycję organizacji XVI Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w sportach letnich 
w dyscyplinie hokeja na trawie kobiet 
w 2010 r. Tak prestiżowej imprezy sporto-
wej w mieście jeszcze nie było.

Oznacza to, że do Środy Wielkopolskiej 
miałoby zjechać 8 najlepszych drużyn z kra-
ju w kategorii juniorek. Rozegranie turnieju 
zaplanowano od 27 lipca do 1 sierpnia przy-
szłego roku. Równocześnie zaplanowano 
przeprowadzenie Mistrzostw Polski Junio-
rek Młodszych. – To ogromne wyróżnienie 
dla Środy Wielkopolskiej. Nie ma bowiem 
większej imprezy w tej kategorii wiekowej 
– wyjaśnia Przemysław Ardelli, kierownik 
sekcji hokeja na trawie Polonii Środa Wiel-
kopolska. – Środa Wielkopolska została do-
ceniona przez Polski Związek Hokeja na 
Trawie oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie 

Kino „Baszta” nie zwalnia tempa. Widzo-
wie jeszcze nie zapomnieli o strumieniach 
zimnego potu wywołanych dreszczami 
podczas „Nocy Horrorów”, ledwo zakoń-
czyła się wystawa pt. „Tu było kino”, a już 
26 listopada „Baszta” zaprasza na kolejne 
spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego. 

Te przeżycia z pewnością na długo po-
zostaną w pamięci widzów, którzy wybrali 
się w nocy z 31 października na 1 listopada 
do kina „Baszta” na „Środa Horror Picture 
Show czyli Noc Horrorów w kinie Baszta”. 
Budzące grozę lampiony w kształcie dyni, 
przygaszone światła i nastrojowe świeczki 
sprawiły, że odbiór filmów „Sileni Hill”, 
„Teksańska masakra piłą mechaniczną”, 
„Udręczeni” oraz klasyki horroru, „Fran-
kensteina” z 1931 r., musiał wywołać gęsią 
skórkę. 

Aby nieco rozładować atmosferę gro-
zy, w przerwie między projekcjami kolej-
nych horrorów, emitowano zabawne filmy 

„Baszta” tętni życiem
krótkometrażowe, a Katarzyna Kicińska 
z Ośrodka Kultury zabawiała publiczność 
konkursami na najgłupszą minę czy wy-
ścigiem na najszybsze pochłonięcie paczki 
chipsów. Nic zatem dziwnego, że szczelnie 
wypełniona sala zaczęła się nieco przerze-
dzać dopiero bezpośrednio przed emisją 
„Frankensteina”, choć najtrwalsi widzowie 
dotrwali do samego końca. 

Od 3 do 24 listopada w średzkim kinie 
można było oglądać wystawę pt. „Tu było 
kino”. Fotografie dokumentujące agonię 
i koniec życia małych kin, oprowadzały go-
ści po nieczynnych już kinach w Lublinie, 
Gorzowie, Warszawie czy Poznaniu. Eks-
pozycja, której pomysłodawcami byli Ewa 
Cieniak i Bartosz Nowakowsk i, przemierza 
cały kraj tak, jak autorzy zdjęć przemierzy-
li tysiące kilometrów w poszukiwaniu sta-
rych, często zapomnianych, kin. Efektem 
ich pracy jest ponad 400 fotografii obiektów 
kinowych w całej Polsce, które wykonali od 
2006 r. 

Ponadto już 26 listopada o godz. 19.00 od-
będzie się kolejne spotkanie w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego. Tym razem 
kino „Baszta” zaprasza na projekcję głoś-
nego filmu „Teraz i zawsze” w reżyserii Ar-
tura Pilarczyka. Po emisji widzowie wezmą 
udział w spotkaniu z Mariuszem Konopką, 
jednym z twórców filmu oraz aktorem Ada-
mem Paterem. Bilety w cenie 8 zł można 
nabywać w kasie kina. 

6 grudnia na godz. 16.00 kino zaprasza 
wszystkie dzieci na Andrzejki w „Baszcie”. 
Podczas spotkania wyemitowany zostanie 
film rysunkowy pt. „Gwiazda Koperika”, 
a cena biletu ustalona została na 8 zł. 

Dyrektor kina, Aleksandra Pohl, już teraz 
zdradza, że kino przymierza się do organi-
zacji imprezy sylwestrowej, choć na kon-
kretne informacje trzeba jeszcze poczekać. 
– Na tę chwilę mogę powiedzieć jedynie to, 
że planujemy emisję dwóch „lżejszych” fil-
mów, catering, moc konkursów i szampań-
ską zabawę – zapowiada dyrektor. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Olimpiada w Środzie Wlkp.?
Sportowe za osiągnięcia w przeszłości i wy-
soką ocenę lokalnych imprez sportowych. 
Dlatego właśnie nam powierzono organiza-
cję przyszłorocznej olimpiady – dodaje. 

PZHT docenił przede wszystkim wzorcową 
organizację turniejów hokejowych, m.in. Me-
moriału im. Andrzeja Pieścickiego, Memoria-
łu im. Sobiesława Paczkowskiego czy finałów 
Halowych Mistrzostw Polski Juniorów. 

Istotne, że całkowity koszt organizacji 
zawodów pokryje Ministerstwo Sportu. Je-
dynym warunkiem organizacji olimpiady 
jest rozwiązanie spornej kwestii boiska ho-
kejowego (o toczących się postępowaniach 
sądowych w tej sprawie pisaliśmy w po-
przednim numerze „Średzkiego Biuletynu 
Samorządowego”). Istnieje spore ryzyko, że 
jeśli kwestia boiska nie zostanie wyjaśnio-
na, impreza zostanie przeniesiona do Gnie-
zna, gdzie – równolegle do turnieju kobiet 

– odbywać się będą rozgrywki mężczyzn 
w tej samej kategorii wiekowej. 

To jednak nie koniec pomyślnych infor-
macji dla średzkiego hokeja na trawie. Za-
rząd Wielkopolskiego Związku Hokeja na 
Trawie podjął decyzję, że w Środzie Wielko-
polskiej zlokalizowane zostanie Centrum 
Szkolenia Kadry Makroregionalnej dziew-
cząt – oznacza to, że właśnie w Środzie 
Wielkopolskiej, podczas zgrupowań i kon-
sultacji, swoje umiejętności będą szlifować 
najlepsze zawodniczki z Wielkopolski w ka-
tegorii młodziczek i juniorek młodszych. 
Jak wyjaśnia Ardelli, zajęcia w 2010 r. odby-
wać się będą na obiektach Ośrodka Sportu 
i Rekreacji oraz w hali sportowej Gimna-
zjum nr 1. Również w tym wypadku wszel-
kie koszty związane z organizacją zgrupo-
wań pokryje Ministerstwo Sportu i Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu.

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Rzucający średzianie
przystąpiło 8 drużyn, natomiast I liga, 
z 20 drużynami, podzielona została na 
dwie grupy. W grupie A mecze rozgry-
wa nowa drużyna w DLD – Rapid Śro-
da Wielkopolska, natomiast w grupie B 
występuje Parys Dobosz Środa Wielko-
polska, który w poprzednim sezonie po 
barażach został zdegradowany do niższej 
klasy rozgrywkowej. 

– Za każde zwycięstwo drużyna otrzy-
muje 2 punkty, remis premiowany jest 
jednym oczkiem, drużyna przegrana 
nie zwiększa swojego dorobku punkto-
wego, a walkower karany jest punktem 
ujemnym. Zwycięzcy I ligi bezpośred-
nio zapewniają sobie awans do wyższej 
ligi, natomiast drugie drużyny obu grup 
I ligi grają między sobą mecz barażowy, 
którego zwycięzca rozgrywa pojedynek 

o awans z trzecią drużyną od końca z eks-
traklasy – wyjaśnia arkana punktacji 
DLD Nowak. 

Jak dotąd, debiutujący w DLD Rapid, 
który zajmuje aktualnie piątą pozycję 
w tabeli, radzi sobie ze zmiennym szczęś-
ciem. W inauguracyjnym meczu musiał 
zapłacić frycowe, ulegając Potworom 0:2, 
by następnie pokonać takim samym sto-
sunkiem Sektor 4 i ponownie przegrać 
z Weteranami S-U. Druga ze średzkich 
drużyn – Parys Dobosz – po dwóch zwy-
cięstwach nad Indeco Team oraz AK-17 
– pewnie lideruje gr. B I ligi.

Zakończenie sezonu DLD, który od-
bywa się w systemie mecz i rewanż, na-
stąpi w czerwcu. Wtedy dowiemy się, czy 
średzkim drużynom udało się awansować 
do ekstraklasy. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl
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Jak przekonuje Katarzyna Kicińska, or-
ganizator Melpomeny, z roku na rok poziom 
konkursowych prezentacji jest coraz wyższy. 
Nic więc dziwnego, że Melpomena na stałe 
wpisała się już w średzki kalendarz kultu-
ralny zyskując sobie sporą renomę. Także 
w tym roku żądne teatralnych wrażeń apety-
ty widzów zostały nasycone.

Tegoroczna edycja Melpomeny stała pod 
znakiem wielkich zmian. Z organizacji kon-
kursu wycofała się Biblioteka Wojewódzka 
oraz Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
–przygotowanie konkursu na swoje barki 
wziął więc wyłącznie średzki OK i, jak się 
okazało, wywiązał się z zadania doskonale. 

Ale innowacji podczas tegorocznej Mel-
pomeny było znacznie więcej. Po raz pierw-
szy wprowadzono warsztaty teatralne dla 
uczestników, które cieszyły się sporym zain-
teresowaniem. – To dobrze, że mamy okazję 
szlifować swoje umiejętności – przekonywali 
młodzi aktorzy ze słupeckiej „Orbity”. Po raz 
pierwszy przyznano również „Gwóźdź Pro-
gramu”. – To nagroda publiczności dla akto-
ra, spektaklu czy reżysera, słowem: za coś, 
co wywarło na widzach najlepsze wrażenie 
– wyjaśnia Kicińska. Laureatką pierwszego 
w historii „Gwoździa” została Wiktoria Wo-

Boisko piłkarskie jest już niemal goto-
we. Do zamontowania zostały jeszcze tyl-

Dotychczas wykonano audyt identyfiku-
jący wszystkie procedury UM oraz powoła-
no zespół do wdrożenia certyfikacji spośród 
pracowników UM, którzy będą m.in. opra-
cowywać karty usług w wersji analogowej 
i elektronicznej (dostępne w BIP-ie), czyli 
wszelkiego rodzaju wnioski i podania do 
UM, których petent nie będzie już musiał 
sam opisywać, ponieważ wykona to za nie-
go urzędnik. 

Środa Wielkopolska już od dwóch lat pla-
nowała wdrożenie systemu ISO, który ma 
usystematyzować procedury obowiązują-
ce w urzędzie. Do tej pory ceny wdrażania 
tego programu wykraczały poza możliwości 
finansowe gminy. W sierpniu udało się jed-
nak podpisać porozumienie z poznańską fir-
mą PMC, która pozyskała środki finansowe 
z Unii Europejskiej na wdrożenie progra-
mu. Dzięki temu gmina za wprowadzenie 
systemu, który ma zostać przygotowany do 
certyfikacji do końca maja przyszłego roku, 
zapłaci niecałe 2 tys. zł. Ostateczne urucho-
mienie systemu nastąpi prawdopodobnie 
w czerwcu 2010 r. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl  

„Niegrzeczne Dzieci” z Grand Prix

judowska z teatru „Na Fali” z Krobi, która 
w czarujący sposób odegrała rolę Królowej 
w sztuce „O rycerzu pryszczycerzu i królew-
nie pięknotce”. 

Trójosobowo jury w składzie Teresa Gąsio-
rowska, Agata Włodarczyk i Marta Śmierz-
chalski, które przez dwa dni,20 i 21 listopada, 
czujnie przyglądało się zmaganiom młodych 
grup teatralnych na deskach średzkiego 
Ośrodka Kultury, po burzliwych naradach 
postanowiło, że tegoroczne Grand Prix – sta-
tuetka Melpomena 2009, wykonana przez 
Janusza Zwierzyckiego, oraz nagroda pie-
niężna powędruje w ręce młodych suchole-
skich aktorów z grupy „Niegrzeczne Dzieci”, 
którzy wystawili spektakl „W Beczce chowa-
ny”. „Niegrzeczne Dzieci” udowodniły tym 
samym, że potrafią utrzymać wysoką formę 
– w zeszłorocznej edycji także zgarnęli bo-
wiem pierwszą nagrodę. 

I miejsce oraz nagrodę finansową przyzna-
no teatrowi „Zamiast” z Tarnowa Podgórne-
go za spektakl pt. „Indyk”, II miejsce oraz 
nagroda finansowa padła łupem grupy „LOT-
KA” z Trzcianki (za spektakl pt. „Zrozumieć 
Słowackiego), natomiast III miejsce oraz 
nagrodę finansową przydzielono teatrowi 
„Debiut” z Przykonia, który wystawił spek-

Ponad 600 minut przedstawień,160 aktorów z 14 grup teatralnych z całej 
Wielkopolski, żywiołowo reagująca publiczność i, jak zwykle, kawał niezłego teatru 
– za nami już szósta edycja Konkursu Teatrów Młodzieżowych Melpomena 2009.

takl pt. „Mistrz Nokautu”. Jury postanowiło 
ponadto wyróżnić m.in. średzki teatr „Osob-
no” „za pomysł inscenizacyjny i odważne po-
szukiwanie inspiracji literackich”. „Osobno” 
podjęło niełatwą próbę adaptacji na potrzeby 
sceniczne opowiadania Leszka Kołakowskie-
go „Jak Gyom został starszym panem”.

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

„Orlik” na finiszu
W tym miesiącu zakończą się prace 
przy budowie kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012”, które 
powstaje przy zbiegu ulic Witosa 
i gen. Bora Komorowskiego w Środzie 
Wielkopolskiej. 

ko bramki oraz część siatki wokół boiska. 
Gotowa jest już także podbudowa boiska 
wielofunkcyjnego, przeznaczonego do gry 
w piłkę koszykową i siatkową – teraz po-
zostało już tylko rozłożyć dywan sztucznej 
trawy oraz zamontować kosze i słupy do 
rozpostarcia siatki.  

Na 9 grudnia zaplanowano oficjalne ot-
warcie nowego boiska, w którym udział 
weźmie m.in. Wojewoda Wielkopolski, Piotr 
Florek. Po uroczystości zostanie złożony 
wniosek do Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego, a mieszkańcy będą już mogli korzy-
stać z nowego boiska. 

radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Gmina wdraża ISO
Ma usprawnić funkcjonowanie 
urzędu oraz ułatwić petentom 
załatwianie formalności. W Urzędzie 
Miejskim rozpoczęła się procedura 
wdrażania systemu zarządzania 
jakością ISO.

to już ostatnie prace na „Orliku”

teatr „Osobno”. Ostatecznie Gyom nie został 
starszym panem


