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Środa Wielkopolska Miasto Ludzi Aktywnych

Rada Miejska zdecydowała o przyznaniu dwóch medali Ad Valorem. Medal indywidualny otrzyma st. bryg. Marian Przewoźniak, 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, odchodzący w tym roku na emeryturę. Medal zbiorowy został przyznany 
Komendzie Hufca ZHP w Środzie Wielkopolskiej. 

Ad Valorem dla Mariana Przewoźniaka i ZHP

Radni Miejscy podjęli decyzję 
o nadaniu honorowego medalu 
Ad Valorem st. bryg. Marianowi 
Przewoźniakowi oraz średz-
kiemu Związkowi Harcerstwa 
Polskiego podczas sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się 
w poniedziałek 7 maja tego roku 
w Ośrodku Kultury. Uroczystość 
wręczenia indywidualnego 
i zbiorowego medalu Ad 
Valorem odbędzie się na sesji 
Rady Miejskiej w Koszutach, 
30 maja tego roku podczas 
Średzkich Sejmików Kultury.
Medal dla st. bryg. Mariana 
Przewoźniaka ma być podzię-
kowaniem za jego wielolet-
nią służbę na rzecz średzian. 
Z dniem 1 marca 1996 roku 

został powołany na stanowi-
sko Komendanta Rejonowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Środzie Wielkopolskiej, a po 
reformie administracyjnej pań-
stwa w 1999 roku powołany 
został przez Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej 
na stanowisko Komendanta 
Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Środzie 
Wielkopolskiej. 
Z końcem maja tego roku, po 
ponad trzydziestoletniej służ-
bie w Straży Pożarnej, Marian 
Przewoźniak odchodzi na eme-
ryturę. Wniosek o przyznanie 
ustępującemu komendantowi 
medalu Ad Valorem złożyli: 

Burmistrz Środy 
Wielkopolskiej, 
Dyrektor Aresztu 
Ś l e d c z e g o , 
K o m e n d a n t 
P o w i a t o w y 
Policji, p.o. 
d y r e k t o r a 
Gimnazjum nr 2 
oraz Komendant 
O c h o t n i c z e j 
Straży Pożarnej 
w Jarosławcu. 
Medal dla 
Hufca ZHP w 
Środzie ma być 
natomiast zwieńczeniem 95-
lecia powstania harcerstwa 
w naszym mieście, które uro-
czyście obchodzono w ubie-

głym roku. Wnioskodawcą o Ad 
Valorem dla ZHP był Andrzej 
Gniotowski, radny powiatowy.

Filip Waligóra
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Bar nad jeziorem wynajęty
11 kwietnia tego roku w siedzibie Urzędu Miejskiego odbył się 
przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości po-
łożonej nad średzkim kąpieliskiem przy ul. Plażowej. Najemcą 
nieruchomości został właściciel Baru Max.

W przetargu wzięło udział 
trzech przedsiębiorców. Przed 
przystąpieniem do przetargu 
jego uczestnicy musieli wpła-
cić wadium w wysokości po 
1000 zł każdy. 
Przedmiotem przetargu ustnego 
był wynajem pomieszczeń nad 
średzkim jeziorem pod działal-
ność gastronomiczną o łącznej 
powierzchni 260,70 m2 wraz 
z udziałem wynoszącym 1/3 
w części wspólnej stanowią-
cej korytarz o powierzchni 
100,86 m2 oraz terenem o łącz-
nej powierzchni 265,80 m2, 
przeznaczonym pod dwa ogród-

ki letnie. 
Miesięczny czynsz najmu usta-
lony w przetargu wyniósł kwotę 
5.150,00 zł plus podatek VAT. 
Umowa z najemcą zawarta zo-
stała na 9 lat. Dodajmy, że cena 
wywoławcza miesięcznego 
czynszu w przetargu wynosiła 
kwotę 5.000,00 zł plus VAT. 
Najemca pomieszczeń nad jezio-
rem zadeklarował, że w wynaję-
tych pomieszczeniach chciałby 
prowadzić lokal całoroczny 
a nie tylko sezonowy latem, tak 
jak głównie miało to miejsce do 
tej pory.

Filip Waligóra

Ruszyły konsultacje 
społeczne
30 kwietnia 2012 roku na terenie miasta Środa Wielkopolska 
rozpoczęły się konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany gra-
nic jednostek pomocniczych Osiedli. Konsultacje potrwają do 
końca tego miesiąca.
Konsultacje przebiegają 
w formie anonimowej ankiety, 
w której należy odpowiedzieć na 
pytanie: „Czy jesteś za zmianą 
granic jednostek pomocniczych 
miasta – Osiedli o numerach 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz utworze-
niem nowych jednostek pomoc-
niczych – Osiedli o numerach 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 ?” W su-
mie do udziału w konsultacjach 
uprawnionych jest 17792 osób, 
jednak dla ich ważności musi 
wziąć w nich udział minimum 
10 % mieszkańców.

Konsultacje przeprowadzają 
dotychczasowi przewodniczący 
Rad Osiedli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 oraz osoby, które na ich wnio-
sek zostały wyznaczone przez 
Burmistrza Miasta. W czasie 
przeprowadzenia ankiety jej 
uczestnicy zostaną szczegółowo 
powiadomieni o przedmiocie 
konsultacji. Mieszkańcy, któ-
rzy podczas wizyt ankieterów 
nie będą w miejscu zamiesz-
kania mogą wypełnić ankietę 
w Urzędzie Miejskim w pokoju 
nr 211.  Filip Waligóra
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski - tel. 286-77-00

Starostwo Powiatowe
tel. 285-80-51

Powiatowa Biblioteka Publiczna
tel. 285-22-13

Publiczna Biblioteka Pedagogicz-
na Filia w Środzie Wlkp.
tel. 285-82-21

Urzędy Gmin
Dominowo - tel. 285-92-13
Krzykosy - tel. 285-15-14
Nowe Miasto - tel. 287-40-41
Zaniemyśl - tel. 285-75-80

Powiatowy Urząd Pracy
tel. 285-80-32

Sąd Rejonowy - tel. 285-80-16

Urząd Skarbowy - tel. 285-80-91
Zarząd Dróg Powiatowych
tel. 287-06-17

Urząd Pocztowy
ul. Dąbrowskiego - tel. 285-80-05
ul. Poselska - tel. 285-25-97

Straż Pożarna
tel. 112, 998, 285-30-68

Pogotowie ratunkowe
tel. 999, 285-33-12

Policja - tel. 997, centrala 286-72-00
Policja telefon zaufania
tel. 286-72-97

Pogotowie wodno - kanalizacyjne
tel. 994

Pogotowie energetyczne
tel. 285-22-91

Rozdzielnia Gazu - tel. 285-28-21
PKP - tel. 61 633-68-33
PCK - kom. 508-815-739
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - tel. 287-06-40
Dom Pogodnej Jesieni
tel. 285-31-47

Warsztaty Terapii Zajęciowej
tel. 285-38-06

Stowarzyszenie Abstynentów 
„Nowe Życie” - tel. 285-26-58

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej
tel. 285-40-31

Sanepid - tel. 286-70-80
telefon alarmowy - 602 297 591

Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
„Astra - Med”
tel. 285-37-95

Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego LEKMED
tel. 287-06-66

Lekmed Bis - tel. 286-52-50

NSZOZ MEDICUS - tel. 285-85-55
Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
Krzykosy
tel. 285-15-18

Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego PROXIMUS
tel. 285-75-30

Towarzystwo Średzkich Amazonek
kom. 507-532-146

Postój Taxi - tel. 285-29-09

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO
Przedszkole nr 4
tel. 285-24-32

Pływalnia Miejska - tel. 285-88-10

Szkoła Podstawowa nr 2
tel. 285-30-76
e-mail: sp2_sroda@o2.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
tel. 285-80-47
e-mail: szkola-3@ga.pl

Szkoła Podstawowa w Słupii Wielkiej
tel. 285-83-94
e-mail: szkola.slupia@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
tel. 285-17-00
e-mail: spwj@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Pławcach
tel. 285-19-25
e-mail: sp_plawce@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Starkówcu 
Piątkowskim
tel. 285-12-81

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 285-35-80
e-mail: opssroda@unet.pl

Muzeum Ziemi Średzkiej 
w Koszutach
tel. 285-10-23

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. R.W. Berwińskiego
tel. 285-80-49

Usługi Komunalne Sp. z o.o.
tel. 285-40-68
e-mail: uslugikomunalne@op.pl

Składowisko Odpadów 
Komunalnych
kom. 502 588 999
e-mail: zsok@sroda.wlkp.pl

MPECWiK Sp. z o.o.
tel. 285-35-18; 285-34-86 (całodobowy)
e-mail: mpecwik@wp.pl

Ośrodek Kultury
tel. 285-23-05/06
e-mail: oksroda@neostrada.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
tel. 285-25-20
e-mail: osirsroda@o2.pl

Stołówki Gminne
tel. 286-77-77
e-mail: dyrektor.stolowki@sroda.wlkp.pl

Gimnazjum nr 1
tel. 285-23-74
e-mail: gim1sroda@o2.pl

Gimnazjum nr 2
tel. 287-06-59
e-mail: szkola@gim2-sroda-wlkp.pl

Zespół Ekonomiczno - Admini-
stracyjny Szkół i Przedszkoli
tel. 285-67-42/43

Przedszkole nr 1
tel. 285-25-28

Przedszkole nr 2
tel. 285-58-54

Przedszkole nr 3
tel. 285-25-95

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO
Burmistrz
Wojciech Ziętkowski
tel. 286-77-00
e-mail: burmistrz@sroda.wlkp.pl

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

Sekretariat
tel. 286-77-00; 286-77-01
fax 286-77-02

Punkt Obsługi Klienta
tel. 286-77-70
e-mail: um@sroda.wlkp.pl

Biuro Obsługi Burmistrza
tel. 286-77-06; 286-77-08
e-mail: biuro@sroda.wlkp.pl

Wydział Organizacyjno - Prawny
tel. 286-77-11; 286-77-12

Sekretarz Miasta
tel. 286-77-10
e-mail: sekretarz@sroda.wlkp.pl

Biuro Rady
tel. 286-77-15; 286-77-16
e-mail: rada@sroda.wlkp.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej
tel. 286-77-(18-22)
e-mail: grunty@sroda.wlkp.pl; 
urbanistyka@sroda.wlkp.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień
tel. 286-77-31/32; 286-77-(35-37)
e-mail: inwestycje@sroda.wlkp.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
tel. 286-77-46/47
e-mail: oswiata@sroda.wlkp.pl

Referat Działalności Gospodarczej
tel. 286-77-40/41
e-mail: gospodarcza@sroda.wlkp.pl

Referat Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska
tel. 286-77-25/26; 286-77-33
e-mail: rolnictwo@sroda.wlkp.pl

Referat Spraw Mieszkaniowych
tel. 286-77-43/44
e-mail: mieszkania@sroda.wlkp.pl

Straż Miejska
tel. 286-77-50/51; kom. 604 471 282
e-mail: strazmiejska@sroda.wlkp.pl

Monitoring Miasta
tel. 285-32-15

Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 286-77-75/76
e-mail: usc@sroda.wlkp.pl

Wydział Gospodarki Finansowej
Skarbnik Miasta
tel. 286-77-55
e-mail: skarbnik@sroda.wlkp.pl
Księgowość budżetowa
tel. 286-77-56/5
e-mail: budzet@sroda.wlkp.pl
Księgowość podatkowa
tel. 286-77-61
Podatek od środków transportu
tel. 286-77-58
Podatek rolny/od nieruchomości
tel. 286-77-63/64

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 286-77-71/72
e-mail: usc@sroda.wlkp.pl
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Immunoprzynęty 
zwalczające wściekliznę
W ramach zwalczania wścieklizny u lisów i innych zwierząt 
wolnożyjących na terenie województwa wielkopolskiego zrzu-
cone zostały immunoprzynęty przeciwko wściekliźnie. Poniżej 
przedstawiamy wskazówki Wojewódzkiego Inspektoratu Wete-
rynarii w Poznaniu dotyczące zrzuconych szczepionek.
Jak informuje Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii 
w Poznaniu, w dniach od 
29 kwietnia do 10 maja br., na 
ternach lasów, pól, pastwisk 
i nieużytków województwa 
wielkopolskiego zrzucone zo-
stały z samolotów przynęty 
zawierające szczepionkę prze-
ciw wściekliźnie lisów oraz in-
nych wolnożyjących zwierząt 
mięsożernych. 
Szczepionka umieszczona jest 
w przynęcie w kształcie kost-
ki o wymiarach 3 x 3 x 1 cm., 
koloru zielono-brązowego. 
Szczepionek nie należy podno-
sić i dotykać ponieważ te, które 

były dotykane przez ludzi, lisy 
omijają. 
Wyłożone szczepionki 
nie są szkodliwe dla ludzi 
i zwierząt. Jeżeli nastąpiło ze-
tknięcie się człowieka z przy-
nętą, szczególnie gdy nastąpił 
kontakt z otwartą raną bądź 
błonami śluzowymi, miejsca te 
należy przemyć wodą z mydłem 
i zgłosić się do lekarza medycy-
ny. W przypadku kontaktu zwie-
rząt domowych ze szczepionką, 
należy ten fakt zgłosić lekarzowi 
weterynarii. Przez okres trzech 
tygodni po wyłożeniu przynęt, 
nie należy wypuszczać psów lu-
zem.  Daniel Rydian

Dwór na banerze
W poniedziałek, 30 kwietnia tego roku, przy drodze krajowej 
S 11 został usytuowany baner promujący Dwór w Koszutach, 
jeden z najcenniejszych zabytków ziemi średzkiej.

Baner ma charakter reklamy 
zapraszającej do odwiedze-
nia Muzeum Ziemi Średzkiej 
w Koszutach. Został on usy-
tuowany przy wjeździe do 
Koszut.
Baner jest dwustronny, a więc 
zachęca do odwiedzenia dworu 
zarówno podróżnych udających 
się w kierunku Poznania, jak 
i tych jadących w stronę prze-

ciwną. Na banerze znajduje się 
budynek dworu, a w lewym 
górnym rogu podany jest adres 
– www.koszuty.pl, odsyłający 
do strony internetowej Muzeum 
Ziemi Średzkiej. 
Ustawienie baneru reklamują-
cego dwór to jedno z działań 
promocyjnych zainicjowanych 
przez  Jacka Piotrowskiego, dy-
rektora muzeum.  Daniel Rydian

Baner promujący dwór                  foto um
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Przetarg 
na renowację 
kamienicy nr 16
W dniu 25 kwietnia tego roku 
gminna spółka Środa XXI  
Sp. z o.o. ogłosiła przetarg 
nieograniczony na renowację 
elewacji frontowej i bocznej 
(od ul. Senatorskiej) budynku  
nr 16 położonego w obrębie 
Starego Rynku.
Celem ogłoszonego przetargu 
jest wykonanie prac rewitaliza-
cyjno - remontowych, mających 
na celu odnowienie elewacji 
budynku oraz wyeliminowa-
nie możliwości zamykania po-
wierzchni ścian i zalewania ele-
wacji przez wody opadowe.
W wyniku przeprowadzenia 
inwestycji zrekonstruowa-
ne zostaną niektóre elementy 
pierwotne oraz usunięte wa-
dliwe naleciałości obniżają-
ce walory architektoniczne  
i użytkowe budynku. Zakres 
prac obejmie roboty rozbiór-
kowe: usunięcie elementów 
zniszczonych oraz takich, które 
są zbędne, np. nieużywane pod-
konstrukcje, zbędne przewody, 
uchwyty itp., oraz roboty tyn-
karskie: uzupełnienie tynków 
zewnętrznych, roboty malarskie, 
izolacyjne, obróbki blacharskie, 
roboty zbrojeniowe i betoniar-
skie oraz układanie okładzin.

Dlaczego przetarg?
Właścicielem kamienicy jest 
osoba prywatna, która upoważ-
niła spółkę gminną Środa XXI, 
realizującą projekt rewitalizacji 
budynków usytuowanych przy 
Starym Rynku, do przepro-
wadzenia remontu kamienicy. 
Spółka zobowiązana jest do wy-
boru wykonawcy przedsięwzię-
cia w drodze przetargu nieogra-
niczonego, ponieważ wartość 
przedmiotowych prac przekra-
cza kwotę 14 tysięcy euro. 
W takiej sytuacji, zgodnie  
z ustawą – Prawo zamówień 
publicznych, co do zasady wy-
konanie zamówienia publicz-
nego powierza się w drodze 
przetargu nieograniczone-
go. Zainteresowane udziałem  
w procedurze podmioty mogą 
składać swoje oferty do dnia  
11 maja tego roku 
do godziny 10.00  
w siedzibie spółki Środa XXI  
Sp. z o. o. przy ul. Szarytek 
8/45 w Środzie Wielkopolskiej. 
Więcej informacji na temat 
ogłoszonego przetargu można 
znaleźć na stronie internetowej 
spółki – www.sroda21.eu w za-
kładce Zamówienia Publiczne.

Filip Waligóra

Ruszył przetarg na kolektory sanitarne
26 kwietnia tego roku Gmina Środa Wielkopolska opublikowała na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.sroda.wlkp.pl, 
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową 
ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”.
Wmomencie opublikowania 
ogłoszenia o przetargu, nie za-
wierało ono jeszcze Specyfikacji 
Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) - doku-
mentu technicznego, określa-
jącego szczegółowe warunki 
realizacji budowy kolektorów. 
Specyfikacja została zamiesz-
czona na stronie internetowej 
urzędu dopiero 2 maja tego roku, 
po publikacji ogłoszenia o ni-
niejszym przetargu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
Publikacja ogłoszenia o zamó-
wieniu w dokumentach unijnych 
jest obowiązkowa wówczas kie-
dy wartość zadania, które ma 
być wykonywane, przekracza 
kwoty określone w ustawie – 
Prawo zamówień publicznych. 
Dla robót budowlanych obowią-
zek ten dotyczy zadań, których 
wartość przekracza 5 mln euro, 
czyli 20.098.000,00 zł netto. 
Urząd Miejski wysłał 26 kwiet-
nia tego roku ogłoszenie o za-
mówieniu publicznym na budo-
wę kolektorów sanitarnych do 
Urzędu Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich. 

Ogłoszenie po przetłumacze-
niu na wszystkie języki oficjal-
ne Unii Europejskiej zostało 
opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Wspólnoty. 
Przedmiotem przetargu nieogra-
niczonego na wykonanie robót 
budowlanych pn. „Rozbudowa 
kolektorów sanitarnych z odbu-
dową ulic w aglomeracji Środa 
Wielkopolska” jest wykonanie 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami, sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z przyłącza-
mi oraz budowy przepompow-
ni ścieków dla ulic: Staszica, 
Janickiego, Prusa, Jackowskiego, 
Kórnickiej, Paderewskiego 
Kosynierów, Żeromskiego, 
Tuwima, Broniewskiego, Reja, 
Gałczyńskiego, Kasprowicza, 
Konopnickiej, Sienkiewicza, 
Wrzesińskiej, Ogrodowej, 
Działkowej, Różanej, 
Kwiatowej. Budowa kanalizacji 
w powyższych ulicach zostanie 
rozłożona na jedenaście zadań. 
Początek realizacji inwestycji 
przewiduje się na 2 lipca br.,  
a całkowite zakończenie ma 
nastąpić do 30 czerwca 2014 

roku. Zainteresowane udziałem 
w przetargu podmioty mogą 
składać swoje oferty w siedzibie 
Urzędu Miejskiego do 8 czerw-
ca tego roku. Otwarcie ofert 
nastąpi 8 czerwca o godzinie 
11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu 
Miejskiego. 

Inwestycja z unijnym 
dofinansowaniem
Powyższe zadanie zosta-
nie zrealizowanie przy do-
finansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej. 3 stycznia  
w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu Burmistrz Środy 
Wielkopolskiej, Wojciech 
Ziętkowski, oraz Skarbnik 
Miasta, Maria Olejniczak, pod-
pisali umowę o dofinansowanie 
budowy kolektorów sanitar-
nych. W wyniku zawarcia umo-
wy gminie Środa Wielkopolska 
zostało przyznane dofinansowa-
nie w wysokości 14.366.823,00 
zł w ramach działania  
I. 1 Gospodarka wodno-ście-
kowa w aglomeracjach powy-

żej 15 tys. RLM. Priorytetu  
I. Gospodarka wodno-ścieko-
wa Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013. Całkowity koszt 
realizacji projektu wyniesie 
27.125.894,25 zł netto. Pozostała 
część środków finansowych po-
trzebnych na realizację projektu 
zostanie więc wygospodarowa-
na z budżetu gminy.

Utrudnienia  
w ruchu drogowym
Przy okazji ogłoszenia prze-
targu na budowę kolektorów 
sanitarnych już teraz informu-
jemy wszystkich mieszkańców 
o utrudnieniach w ruchu drogo-
wym jakie nastąpią w związku 
z rozpoczęciem niniejszej inwe-
stycji – mówi Michał Orłowski 
– naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Urzędu Miejskiego 
w Środzie Wielkopolskiej.  
O utrudnieniach wszystkich 
czytelników będziemy informo-
wać na bieżąco.

Filip Waligóra

Nowe place fitness
W parkach przy ul. Lipowej oraz przy ul. Kościuszki ustawione zostały wielopokoleniowe place fitness. 
Park przy ulicy Lipowej to je-
den z najstarszych parków, jaki 
znajduje się w naszym mieście. 
Ustawienie na tym obszarze 
placu fitness stanowi uwień-
czenie procesu rewitalizacji 
tego obszaru, który trwa już od 
pewnego czasu. W ramach dzia-

łań rewitalizacyjnych w parku 
została posadzona nowa zieleń, 
wytyczone ścieżki oraz ustawio-
ne nowe ławki. 
Park przy Gimnazjum nr 1 mo-
żemy podzielić na trzy części: 
obszar rekreacyjny, znajdujący 
się w pobliżu budynku Liceum 

Urządzenia fitness w praku przy Lipowej   foto um

Ogólnokształcącego, dalej znaj-
duje się boisko do gry w piłkę 
nożną, a za nim nowoczesny 
plac zabaw, w ostatnim cza-
sie uzupełniony o nowy sprzęt. 
Urządzenia, które utworzyły 
plac fitness, zostały zamonto-
wane na terenie boiska do gry 

w piłkę nożną. Funkcjonowanie 
od pewnego czasu Orlika przy 
Gimnazjum nr 1 spowodowało, 
że dotychczasowe boisko do gry 
mogło zostać zastąpione placem 
fitness, pierwszym takim placem 
w naszym mieście.  Na placu zo-
stały zamontowane następujące 
urządzenia: podwójny kołowro-
tek, podwójny nord walking, 
wyciskanie siedząc, podwójny 
serfer oraz rowerek ze stepe-
rem. Całkowity koszt urządzeń 
tworzących plac wyniósł ponad  
30 tysięcy złotych brutto.
Nowe miejsce aktywnego spę-
dzania wolnego czasu jakim 
jest plac fitness, cieszy się już 
ogromnym zainteresowaniem 
średzian, zarówno tych młod-
szych, jak i starszych. Podobny 
plac, jak przy ulicy Lipowej, zo-
stał usytuowany w tym tygodniu 
w parku przy ul. Kościuszki. 
Michał Orłowski wyraził na-
dzieję, że nowe place fitness nie 
zostaną zniszczone przez wan-
dali i że będą długi czas służyły 
wszystkim, którzy preferują ak-
tywny wypoczynek.

Filip Waligóra
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Rozpoczęła się 
renowacja kamienicy
We wtorek 10 kwietnia br. rozpoczęła się renowacja kamienicy 
zlokalizowanej przy Starym Rynku nr 17, którą przeprowadza 
gminna spółka Środa XXI. Całkowity koszt tej renowacji wyno-
si około 39 tysięcy złotych.

układu urbanistycznego miasta.
Już w ubiegłym roku spółka 
Środa XXI podjęła prace zwią-
zane z przeprowadzeniem re-
witalizacji kamienic na Starym 
Rynku. Wówczas spółka sporzą-
dziła plany renowacji kamienic 
i wystąpiła do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o po-
zwolenia na przeprowadzenie 
koniecznych prac. Pod koniec 
ubiegłego roku, 28 grudnia, 
do spółki wpłynęły ostatecz-
nie wszystkie pozwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na prowadzenie robót 
budowlanych przy trzech zabyt-
kach (domkach senatorskich)  
i trzech budynkach zlokalizowa-
nych na terenie strefy ochrony 
konserwatorskiej historycznego 
układu urbanistycznego Środy 
Wielkopolskiej. 
W momencie kiedy spół-
ka otrzymała pozwolenia od 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, wystąpiła do 
Starostwa Powiatowego  
w Środzie Wielkopolskiej o wy-
danie pozwoleń na wykonanie 
robót budowlanych w przypad-
ku domków senatorskich, będą-
cych zabytkami, oraz zgłosiła 
zamiar przeprowadzenia prac 
remontowych kamienic nr 1, 
16 i 17.  Potwierdzenia zgłosze-
nia zamiaru przeprowadzenia 
remontu Środa XXI otrzymała 
jeszcze w styczniu, natomiast 
pozwolenia na wykonanie prac 
remontowych spółka uzyskała 
5 marca br. Tym samym zosta-
ły spełnione wszystkie warunki 
formalne i spółka Środa XXI 
może przeprowadzać renowacje 
kamienic przy Starym Rynku. 

Filip Waligóra

Wraca budka „tumidaj”
W bieżącym roku kontynuowane są prace rewitalizacyjne w parku Łazienki. Celem tych prac jest 
zwiększenie atrakcyjności terenu parku pod względem rekreacyjnym oraz sportowym.
W ramach ogólnej przebu-
dowy przestrzeni publicznej  
w Środzie kontynuowane są 
roboty związane z przebudo-
wą parku „Łazienki”. Przede 
wszystkim planowany jest 
rozdział parku na część re-
kreacyjno - wypoczynkową,  
z wejściem od strony cmentarza,  
ul. Działkowej i ul. Spacerowej 
oraz część w której będą orga-
nizowane imprezy miejskie. 
Część rekreacyjno - wypoczyn-
kowa zostanie zorganizowana w 
górnej części parku. 
W ramach prac rewitalizacyj-
nych tego obszaru zakłada się 
m.in. posadzenie na terenie 
parku nowej zieleni oraz za-
gospodarowanie trawników  
i ścieżek. W górnej części par-
ku zostanie zamontowana bud-
ka potocznie zwana „tumidaj”, 
która kiedyś znajdowała się  
w parku Łazienki. Na otaczają-

cym ją skwerze zostanie zamon-
towany plac zabaw.  
Dodatkowo w parku Łazienki 
zostaną umieszczone toalety, 
które mają być dostępne nie tyl-
ko podczas miejskich imprez, 
ale również przez większość 
roku. Dla zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa w parku oraz  
w tunelu pod budowaną obwod-
nicą ma zostać zamontowany 
miejski monitoring. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego cześć parku przeznaczona 
jest pod infrastrukturę sportową. 
Spółka Środa XXI przygotowu-
je się do wybudowania dwóch 
kortów tenisowych ze stosow-
nym zapleczem. 
Należy zaznaczyć, że prace re-
witalizacyjne w Łazienkach 
trwają już od dłuższego czasu. 
W zeszłym roku w parku zo-
stały wytyczone ścieżki, posta-

wione nowe ławki. W środę,  
4 kwietnia tego roku, w parku 
zakończył się montaż nowego 
oświetlenia. 
Obecnie na teren Łazienek 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
Wodociągów i Kanalizacji  
w Środzie Wielkopolskiej 
doprowadza wodę, a Usługi 
Komunalne  uporządkują teren 
parku poprzez wycinkę drzew 
samosiejek, frezowanie pni 
drzew, wycinkę pozostałości 
korzeni drzew, dosianie nowej 
trawy. 
Jak powiedział redakcji 
Burmistrz Wojciech Ziętkowski, 
bardzo zależy mu na tym, aby 
Łazienki, park wcześniej zanie-
dbany i trochę zapomniany, zy-
skał nowy wygląd i stał się miej-
scem spędzania wolnego czasu 
przez wszystkich średzian. 

Filip Waligóra

Umowa na wykonanie prac 
przy Starym Rynku nr 17 mię-
dzy spółką Środa XXI, która 
kieruje remontem kamienicy,  
a jej właścicielem, została pod-
pisana 5 kwietnia bieżącego 
roku. Wykonawcą renowacji 
elewacji obiektu jest Zakład 
Wielobranżowy Usługowo – 
Transportowy z Zaniemyśla.
Planowo roboty remontowe ka-
mienicy zlokalizowanej przy 
Starym Rynku nr 17 miały po-
trwać około trzech tygodni. 
Prace jednak nieznacznie się 
przedłużyły i ich planowane za-
kończenie ma nastąpić 12 maja. 
Całkowity koszt renowacji ka-
mienicy, w skład której wcho-
dzą zarówno prace dokumen-
tacyjne oraz techniczne, mieści 
się w granicach 39 tysięcy zło-
tych. Koszt remontu w całości 
pokrywa właściciel kamienicy, 
któremu spółka Środa XXI za-
proponowała korzystne warun-
ku rozłożenia płatności remontu 
na raty.

Środa XXI remontuje 
kamienice
Przypomnijmy, że celem spółki 
Środa XXI jest przeprowadze-
nie rewitalizacji obszaru Starego 
Rynku poprzez podjęcie inwe-
stycji związanych z remontem 
zniszczonych elewacji kamie-
nic usytuowanych wokół rynku. 
Chodzi tutaj przede wszystkim  
o domki senatorskie (Stary 
Rynek nr 13, 14, 15) wpisane 
do rejestru zabytków i kamieni-
ce zlokalizowane przy ul. Stary 
Rynek nr 1, 16 i 17, które nie są 
zabytkami, a które znajdują się 
na obszarze wpisanym do re-
jestru zabytków historycznego 

Kamienica podczas remontu                  foto um

Z wizytą w Mohylowie Podolskim
W dniach 16 – 20 kwietnia tego roku delegacja ze Środy Wielkopolskiej udała się na Ukrainę do 
Mohylowa Podolskiego – miasta partnerskiego Gminy Środa Wielkopolska.
W skład polskiej delegacji 
weszli: wicestarosta średzki 
Zdzisław Jędrzak, pracownicy 
Urzędu Miejskiego, członkowie 
Rady Miejskiej oraz średzcy 
przedsiębiorcy. 
Podczas wizyty w Mohylowie 
polska delegacja spotkała się 
z Burmistrzem Petro Brovko. 
Burmistrz Mohylowa wy-
raził zadowolenie z nawią-
zanej współpracy ze Środą 
Wielkopolską. Podziękował tak-
że Polakom za to, że reprezen-
tują interesy Ukrainy na arenie 
międzynarodowej. Po spotkaniu 
z Burmistrzem 
Brovko polska delegacja została 
zaproszona do zwiedzenia mia-
sta. Średzianie odwiedzili: pry-
watne przedsiębiorstwo słody-
czy „Bayak”, Dom Narodowej 
Twórczości, a także Centrum 
Rehabilitacyjne Dzieci „Anioł 
Nadziei”. 
Na przełomie maja i czerwca 
planowana jest wizyta przedsta-
wicieli Mohylowa Podolskiego  
w Środzie Wielkopolskiej. 
Umowa o partnerstwie po-
między Środą Wielkopolską, 
a ukraińskim Mohylowem 
podpisana została w ubiegłym 
roku, 23  sierpnia na Ukrainie, 
przez Burmistrza Środy 
Wielkopolskiej. 
Mohylów Podolski to miasto po-
łożone w obwodzie winnickim 

na granicy Ukrainy z Mołdawią, 
liczące 32800 mieszkańców. 
Droga kolejowa i ważne drogi 
państwowe (wspólnie z sys-
temem mostów przez rzekę 
Dniestr) decydują o tym, że mia-
sto jest ważnym pośrednikiem 
w związkach gospodarczych 
Ukrainy z Mołdawią, Rumunią, 
Bułgarią i innymi krajami.
Przemysłowy potencjał mia-
sta reprezentują przedsiębior-
stwa przemysłu maszynowego, 
lekkiego, spożywczego, małe 
przedsiębiorstwa produkcyj-
ne i prywatni przedsiębiorcy.  
W mieście znajdują się m.in. 
Dom Narodowej Twórczości, 
dziecięce studio malarstwa 
„Paleta”, Dom Uczniów, 

Muzeum Krajoznawcze, 3 bi-
blioteki, Park Miejski, miejskie 
teleradiocentrum „Krajany”, tu-
rystyczny kompleks „Dniestr”, 
sanatorium „Górny”, któ-
re słynie z leczniczej wody 
„Bronniczanka”, miejskie zdro-
wotne sanatorium dla dzieci 
„Naddniestrianski” i kompleks 
odpoczynku specjalistów budo-
wy maszyn. 
Przypomnijmy, że poza mia-
stem partnerskim na Ukrainie, 
Środa Wielkopolska posiada 
również umowę o wzajemnej 
współpracy z Vitre. W tym roku 
planowane jest podpisanie umo-
wy o partnerstwie z niemieckim 
miastem Hennigsdorf. 

Filip Waligóra

Burmisrz Mohylowa Petro Brovko ze starostą Zdzisławem Jędrzakiem podczas 
oficjalnego spotkania polskiej delegacji                   foto um
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Rozstrzygnięty przetarg na place zabaw
5 kwietnia tego roku Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na zagospodarowanie placów zabaw i boisk sportowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska. W pro-
cedurze wystartowało w sumie 14 przedsiębiorstw. 
Przetarg, który został ogło-
szony przez Urząd Miejski, 
został podzielony na 9 części. 
Zagospodarowania placów za-
baw na terenie gminy dokonają 
w sumie cztery podmioty, które 
w poszczególnych częściach 
przetargu zaproponowały najniż-
sze ceny i tym samym zwycię-
żyły przetarg.Przedsiębiorstwo 
„Maja” z miejscowości Małkinia 
Górna zwyciężyło przetarg w 
części pierwszej, czwartej oraz 
dziewiątej.
Część pierwsza, która dotyczy 
zagospodarowania placu zabaw 
w Babinie, polega na zamon-
towaniu zestawu sprawnościo-
wego - ściana wspinaczkowa 
z opon - 1 szt. Część czwarta 

przetargu dotyczy doposaże-
nia placu zabaw w Januszewie  
w zestaw sprawnościowy - ścia-
na wspinaczkowa z opon - 1 szt.,  
a część dziewiąta dotyczy do-
posażenia placów zabaw i boisk 
sportowych  na terenie miasta  
i gminy Środa Wielkopolska w: 
huśtawki ważki - szt.10,  ka-
ruzele tarczowe bez siedzisk 
- szt. 3,  równoważnie - szt. 6, 
huśtawki wahadłowe podwójne 
- szt. 4, huśtawki na sprężynie 
typu Kiwak - szt.13, zestawy za-
bawowe - szt. 2, które mają za-
wierać co najmniej następujące 
elementy: wieżę bez dachu z po-
destem, schody wejściowe, trap 
wejściowy łukowy do wspinania 
się na wysokości minimum 120 

„Przed sklepem jubilera”  
w rocznicę beatyfikacji

1 maja tego roku, dla upamiętnienia pierwszej rocznicy beatyfikacji papieża Polaka Jana Pawła 
II, w Kolegiacie Średzkiej odbył się koncert chóru Ama La Musica oraz spektakl „Przed sklepem 
jubilera” I Amatorskiego Teatru im. Ks. Kard. Karola Wojtyły z Myślenic. 

Organizatorami wydarzeń upa-
miętniających rocznicę beatyfi-
kacji Jana Pawła II byli: Gmina 
Środa Wielkopolska wspólnie  
z  Powiatem Średzkim.
Uroczystość rozpoczęła się 
o godzinie 19.00 wystąpie-
niem ks. infułata Aleksandra 
Raweckiego, emerytowanego 
proboszcza Kolegiaty. Ksiądz 
Infułat wspominał pielgrzym-
ki do Watykanu, które organi-
zował kiedy był proboszczem 
średzkiego kościoła, podczas 
których dane było pielgrzymom 
osobiście uścisnąć dłoń czy po-
rozmawiać z wielkim papieżem 
Janem Pawłem II. 
Ksiądz Infułat zastanawiał się  
również do czego sprowadza się 
obecny kult błogosławionego 
papieża. Czy polega on tylko na 
wspominaniu ważnych rocznic 
z jego życiorysu, czy też rodacy 

papieża potrafią i chcą korzystać 
ze spuścizny jaką pozostawił po 
sobie Jan Paweł II w postaci en-
cyklik, listów, książek. 
Po wystąpieniu Księdza Infułata 
wystąpił chór młodzieżowy 
Ama La Musica, którego dyry-
gentem jest Marta Łuczak. Chór 
wykonał cztery utwory muzycz-
ne nawiązujące do Jana Pawła II 
– „Szła dzieweczka”, „Góralu, 
czy ci nie żal”, „Barka”, a także 
utwór „Nie lękajcie się” nawią-
zujący do słów polskiego papie-
ża, będący hymnem pielgrzym-
ki Benedykta XVI do Polski w 
2006 roku. 
Po występie chóru odbył się 
spektakl teatralny „Przed skle-
pem jubilera”, dramat autorstwa 
Karola Wojtyły, będący medy-
tacją nad sakramentem małżeń-
stwa. Wykonawcą spektaklu był 
I Amatorski Teatr im. Ks. Kard. 

cm, rurę strażacką ze spiralą,  
zjeżdżalnię, balkoniki ozdobne 
oraz linę wspinaczkową. Cena, 
jaką otrzyma przedsiębiorstwo 
„Maja” za wykonanie tych czę-
ści przetargu, wynosi 50.100,00 
zł. 
Przedsiębiorstwo Saternus  
Sp. z o.o. z Chorzowa zwycię-
żyło niniejszy przetarg na za-
gospodarowanie placów zabaw 
w: części drugiej, dotyczącej  
zagospodarowania placu zabaw  
w Brodowie w karuzelę tar-
czową (bez siedzisk) czterora-
mienną - 1 szt., oraz w części 
ósmej przetargu odnoszącej się 
do  doposażenia placu zabaw  
w Winnej Górze w karuzelę 
tarczową (bez siedzisk) cztero-

ramienną - 1 szt. Za wykonanie 
tych zadań przedsiębiorstwo 
otrzyma wynagrodzenie w kwo-
cie 5.844,96 zł. 
Wykonawcą części siódmej 
przetargu, dotyczącej zago-
spodarowania placu zabaw  
w Pławcach w: huśtawkę wa-
hadłową podwójną - 1 szt. oraz 
dwie huśtawki na sprężynie typu 
kiwak, została firma „Foresto” 
ze Środy Wielkopolskiej. 
Podmiot doposaży plac zabaw 
w Jarosławcu za kwotę 3.450,00 
zł. 
Przedsiębiorstwo „Apis” z miej-
scowości Jarosław za kwotę 
6.741.63 zł wykona natomiast: 
część trzecią przetargu, doty-
czącą wyposażenia placu za-

baw w Chociczy w zjeżdżalnię  
- 1 szt., część piątą przetargu, 
dotyczącą zagospodarowa-
nia placu zabaw w Koszutach  
w huśtawkę wahadłową po-
dwójną - 1 szt., oraz część szó-
stą, odnoszącą się do wyposaże-
nia placu zabaw w Nadziejewie 
w zjeżdżalnię - 1 szt. 

W sumie na doposażenie gmin-
nych placów zabaw Urząd 
Miejski wyda 66.136,59 zł. 
Umowy z przedsiębiorcami, 
którzy dokonają doposażenia 
placów zabaw, podpisane zosta-
ły 23 kwietnia br. w Urzędzie 
Miejskim.

Filip Waligóra

Karola Wojtyły z Myślenic. 
Reżyserem sztuki w wykonaniu 
tego teatru jest Leszek Pniaczek, 
a obsadę teatru stanowią ak-
torzy – amatorzy oraz osoby 
niepełnosprawne. 
Pewną ciekawostką jest fakt, 
że teatr po raz pierwszy wy-
stępował w kościele w czasie 
swojej 4-letniej historii. Po 
występie artyści podziękowa-
li Burmistrzowi Wojciechowi 
Ziętkowskiemu oraz Staroście 
Średzkiemu Tomaszowi 
Pawlickiemu za zaproszenie, 
wręczając im pamiątkowe anio-
ły z Myślenic. Również dla 
upamiętnienia rocznicy beatyfi-
kacji Jana Pawła II, w różnych 
miejscach Środy Wielkopolskiej 
Usługi Komunalne rozwiesiły 
flagi papieskie z herbem błogo-
sławionego papieża. 

Filip Waligóra

Spektakl w wykonaniu I Amatorskiego Teatru im. Ks. Kard. Karola Wojtyły z Myślenic                 foto um

2 maja tego roku, w Dzień Flagi Państwowej, już po raz drugi 
odbył się bieg z flagą ulicami Środy Wielkopolskiej. W tym roku 
w biegu uczestniczyło ponad 150 osób.

Biegli z flagami

Bieg rozpoczął się o godzi-
nie 16.00. Poprzedzony był on 
krótką rozgrzewką, którą po-
prowadził Rafał Wieruszewski, 
olimpijczyk z Aten (2004) oraz 
Pekinu (2008) w biegu sztafeto-
wym 4 x 400 m. 
Uczestnikami tegorocznego 
biegu z flagą było bardzo wie-
lu uczniów średzkich szkół, 
począwszy od szkół podstawo-
wych, a skończywszy na pla-
cówkach ponadgimnazjalnych. 
W biegu uczestniczyło też kilku 
radnych miejskich: wspomnia-
ny już Rafał Wieruszewski, 
Bogusław Makowski, Elżbieta 
Małgowska, Barbara Banaszak, 
Jacek Ziembinski, Jarosław 
Frach oraz radny powiato-
wy Zbigniew Cichowlas.  
W biegu na motorach uczestni-
czyli też średzcy etyliniarze.
Każdy uczestnik biegu z flagą, 
jak sama jego nazwa wskazu-

je, otrzymał biało – czerwo-
ną flagę, z którą uczestniczył  
w biegu. Trasa biegu wynosiła  
w sumie 2,3 km i rozpoczy-
nała się na stadionie OSiR,  
a następnie przebiegała ulicami: 
Sportową, Poselską, Kościuszki, 
Olimpijską i kończyła się na 
stadionie OSiR. Otwarcia bie-
gu dokonał Burmistrz Miasta 
Wojciech Ziętkowski. 
Dodajmy, że bieg z flagą nie miał 
charakteru wyścigu. Jego celem 
było uczczenie Święta Flagi 
Państwowej ustanowionego  
w Polsce przez Sejm RP w 2004 
roku. Pierwszy raz bieg z flagą 
w Środzie odbył się w ubie-
głym roku z inicjatywy stowa-
rzyszenia Zawsze dla Średzian.  
W tym roku współorganiza-
torami, obok stowarzysze-
nia, była także Gmina Środa 
Wielkopolska oraz Środa XXI 
Sp. z o.o.              Filip Waligóra

Początek biegu z flagą                   foto um
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Nowi 
strażnicy  
na szkoleniu
Trzech nowych funkcjonariu-
szy Straży Miejskiej w Śro-
dzie Wielkopolskiej w połowie 
kwietnia udało się na specja-
listyczne szkolenie do Gdań-
ska. Zakończy się ono egzami-
nem nadającym tym osobom 
uprawnienia strażnika miej-
skiego.
Przypomnijmy, że w wyniku 
przeprowadzonego naboru do 
Straży Miejskiej na stanowisko 
aplikanta, zatrudnione zostały 
trzy osoby: Szymon Dobroś,  
Piotr Kozak oraz Dariusz 
Zaradny. Zanim wyłoniono 
nowych pracowników Straży 
Miejskiej musieli oni pozytyw-
nie zaliczyć test kompetencyjny 
z zakresu podstaw prawnych 
funkcjonowania straż gminnych 
oraz test sprawnościowy.
Następnie osoby z najlepszym 
wynikiem zaproszone zostały 
na rozmowę kwalifikacyjną. 
W efekcie tych rozmów komi-
sja konkursowa wybrała trzech 
nowych aplikantów Straży 
Miejskiej. 12 kwietnia przeszli 
oni niezbędne badania psycho-
logiczne i okresowe, będące 
warunkiem pracy na stanowisku 
funkcjonariusza.
Z dniem 16 kwietnia z powyż-
szymi osobami została podpi-
sana trzymiesięczna umowa  
o pracę. Tego samego dnia nowi 
pracownicy straży udali się na 
szkolenie podstawowe straż-
ników gminnych do Gdańska. 
Odbywa się ono w Studium 
Szkolenia Specjalistycznego 
Służb Mundurowych  
w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku. Szkolenie 
strażników potrwa do 17 maja. 
Jest to kompleksowy kurs obej-
mujący podstawy prawne dzia-
łania straży gminnej w zakresie 
uprawnień strażników, a także 
technik interwencyjnych. 
Po skończonym szkoleniu apli-
kanci odbędą miesięczne prakty-
ki w Komendzie Straży Miejskiej 
w Środzie Wielkopolskiej. 
Podczas praktyk będą uczyć się 
zawodu funkcjonariusza straży 
miejskiej, poprzez podejmowa-
nie interwencji, legitymowanie 
sprawców wykroczeń, czy na-
kładanie mandatów. 
Po skończonych praktykach,  
22 czerwca br. w Gdańsku nowi 
aplikanci straży przystąpią do 
egzaminu. Jego pozytywny wy-
nik jest równoznaczny z przy-
znaniem uprawnień funkcjona-
riusza Straży Miejskiej.

Filip Waligóra 

Czy Środa jest Dominowem?
Czy można porównywać mrówkę do słonia? Można. Co więcej według Zbigniewa Króla słoń powinien być mniej kosztowny  
w utrzymaniu od mrówki… 
Gmina Środa Wielkopolska, jak 
wiele w Polsce, próbuje odzy-
skiwać nadpłacony przez jed-
nostki samorządu terytorialnego 
podatek VAT. Taka możliwość 
pojawiła się stosunkowo nie-
dawno. Jest to możliwe od 2007 
roku, kiedy orzecznictwo sądów 
administracyjnych przyznało 
jednostkom samorządu teryto-
rialnego status podatnika podat-
ku VAT.

Samorządy próbujące odzyskać 
podatek robią to siłami własnego 
zaplecza albo wynajmują wyspe-
cjalizowane kancelarie prawne. 
Przed wydaniem orzecznictwa, 
podatkiem VAT w Urzędzie 
Miejskim zajmowała się 1 oso-
ba, do której należała praca 
także nad innymi zagadnienia-
mi. Zmiana interpretacji prawa 
spowodowała, że urząd musiał 
zająć się zagadnieniami związa-
nymi z podatkiem VAT w szer-
szym zakresie niż dotychczas.
Przy ponad 100-milionowym 
budżecie gminy musiałoby się 
tymi zagadnieniami zajmować 
kilka osób, które należałoby do-
datkowo zatrudnić w urzędzie. 
Ostatecznie zostało wybrane 
inne, tańsze rozwiązanie.
Kompleksową obsługę w zakre-
sie podatku VAT na podstawie 
ustawy - Prawo zamówień pu-
blicznych, w trybie zamówienia 

z wolnej ręki zostało powie-
rzone kancelarii prawnej Leśny  
i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gniezna. 

119 deklaracji
Pracę wykonaną przez kance-
larię prawną dla gminy poddał  
w wątpliwość redaktor na-
czelny „Gazety Średzkiej” 
Zbigniew Król. W artykule za-
tytułowanym „Koszty odzyska-
nia podatku”, który ukazał się  
w „Średzkiej” w dniu 19 kwiet-
nia tego roku (nr 16/874), re-
daktor Król uznał, że cena za-
płacona kancelarii z Gniezna 
za odzyskany VAT jest dość 
wysoka w zestawieniu z kosz-
tami jakie poniosła Gmina 
Dominowo w wyniku odzy-
skania ponad 1 mln zł VAT  
z budowy oczyszczalni ścieków 
(była to kwota 2 tysięcy złotych 
wydanych na opinię prawną).
Autor tekstu wyraził także zdzi-
wienie, że w Dominowie z od-
zyskaniem VAT poradziła sobie 
jedna osoba, pracownik Urzędu 
Gminy, a Środa Wielkopolska 
do tego celu wynajęła drogą 
kancelarię. 
Należy zaznaczyć, że spe-
cyfika pracy związana z od-
zyskiwaniem podatku VAT  
w Środzie, a w Dominowie jest 
zupełnie odmienna. Dominowo 
odzyskało VAT tylko z jed-
nej inwestycji, podczas gdy 

Środa Wielkopolska uzyskała 
nadpłacony podatek nie tylko 
z wielu inwestycji, ale także  
z innych tytułów. Przez nie-
spełna rok kancelaria przygo-
towała do tej pory 119 dekla-
racji podatkowych oraz korekt 
do deklaracji za 2011 rok i lata 
wcześniejsze. 

Środa 10 razy większa
Gmina Środa Wielkopolska 
jest gminą dziesięć razy więk-
szą niż Dominowo. Jeżeli tam 
VAT – em zajmuje się jedna oso-
ba, to Urząd Miejski w Środzie 
Wielkopolskiej powinien za-
trudnić dla celów obsługi VAT 
około 10 osób, co oczywiście 
zrodziłoby większe koszty, ani-
żeli zlecenie tego zadania kan-
celarii prawnej. 
Praca, jaka jest wykonywana 
przez firmę prawniczą dla średz-
kiego samorządu, składa się  
z fazy prac analitycznych oraz 
fazy wdrożeniowej. Do zadań 
kancelarii obsługującej Gminę 
Środa Wielkopolska należy 
m.in. przygotowywanie korekt 
przeszłych rozliczeń deklara-
cji VAT oraz przygotowywanie 
bieżących i przyszłych rozli-
czeń VAT w kwartalnych okre-
sach rozliczeniowych, prowa-
dzenie zgodnie z informacjami 
przekazywanymi przez gminę  
i na podstawie przedstawionych 

przez nią dokumentów rejestrów 
i ewidencji niezbędnych do roz-
liczeń podatku VAT, a także 
analiza przedstawianych przez 
gminę materiałów źródłowych 
typu faktury zakupowe, umowy 
mogących mieć wpływ na zwrot 
nadwyżki podatku VAT.
Kancelaria pobiera wynagro-
dzenie tylko w przypadku odzy-
skania podatku VAT. Gdyby się 
okazało, że gmina nie uzyska 
zwrotu nadpłaconego podatku 
to wszystkie czynności wyko-
nywane w zakresie podatku 
VAT kancelaria robić będzie za 
darmo. Warto także zaznaczyć, 
że kancelaria ponosi całe ryzy-
ko związane z wykonywaniem 
zadania w zakresie odzyskiwa-
nia VAT.

Prestiżowa kancelaria
O wysokiej jakości pracy wy-
konywanej przez kancelarię 
Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. 
świadczy fakt, że w fachowych 
rankingach „Rzeczpospolitej”, 
czy „Dziennika Gazety 
Prawnej” plasuje się na bardzo 
wysokich miejscach w kraju  
i czołowych w Wielkopolsce. 
W tegorocznym rankingu 
„DGP” kancelaria znalazła się 
na 7. miejscu kancelarii praw-
nych w Wielkopolsce oraz  
72. miejscu w Polsce.

Filip Waligóra

Wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy
We wtorek 8 maja tego roku Gmina Środa Wielkopolska złożyła w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Brodo-
wie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W najbliższym czasie  
w Brodowie ma  powstać budy-
nek, w którym będzie mieściła 
się strażnica oraz świetlica wiej-
ska. W tym roku Gmina Środa 
Wielkopolska przeznaczyła 
środki na budowę parteru bu-
dynku w Brodowie, w którym 
będą się mieścić pomieszczenia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz garaże. Druga część budo-
wy obiektu, w zakresie przygo-
towania pomieszczeń świetlicy 
wiejskiej na pierwszym pię-
trze, miała zostać zrealizowana  
w późniejszym czasie. 
Burmistrz Miasta Środa 
Wielkopolska Wojciech 
Ziętkowski postanowił ubie-
gać się o środki  unijne na bu-
dowę świetlicy w Brodowie 
przyznawane przez Urząd 

Marszałkowski w ramach dzia-
łania odnowa i rozwój wsi  
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
Przygotowaniem powyższego 
wniosku o dofinansowanie za-
jęła się gminna spółka Środa 
XXI Sp. z o.o. Zanim jednak 
gmina mogła złożyć wniosek 
w Poznaniu, Rada Miejska mu-
siała zatwierdzić „Plan odnowy 
miejscowości Brodowo na lata 
2012 – 2019”, co nastąpiło na 
sesji w dniu 7 maja. 
Wniosek o dofinansowanie bu-
dowy świetlicy dotyczy także 
środków, które miałyby zostać 
przeznaczone na późniejsze wy-
posażenie pomieszczeń. Według 
przygotowanego kosztorysu 
szacuje się, że całkowity kosz 
budowy świetlicy wraz z wy-

posażeniem powinien wynieść 
411.844,77 zł (netto). Gmina 
ubiega się o dofinansowanie 
budowy świetlicy wiejskiej 
w wysokości 50 % tej kwo-
ty. Dodajmy, że maksymalnie 
gmina mogłaby wnioskować o 
dofinansowanie w wysokości  
75 %, jednak komisja konkurso-
wa, przyznająca środki z góry, 
przyznałaby średzkiemu wnio-
skowi mniej punktów. 
Przypomnijmy również, że to 
właśnie ze środków PROW na 
lata 2007 – 2013 w ubiegłym 
roku udało się zrealizować in-
westycję remontu świetlic wiej-
skich w Chudzicach i Olszewie, 
na co gminie zostało przyznane 
dofinansowanie w łącznej wy-
sokości 254.849,40 zł.   

Filip Waligóra

Średzkie 
Sejmiki Kultury 

2012
Już teraz zapraszamy Państwa 
do udziału w Średzkich 
Sejmikach Kultury, które od-
będą się w dniach 29 maja - 3 
czerwca 2012 roku.
Oprócz koncertów gwiazd ta-
kich, jak Czarno-Czarni czy 
Golec uOrkiestra, mieszkańcy 
Środy będą meli okazję włą-
czyć się w tworzenie tego kul-
turalnego wydarzenia.
W czwartek, 31 maja, na Sta-
rym Rynku stanie studio foto-
graficzne, gdzie członkowie 
STF wykonają portrety rodzin-
ne. Gmina przygotowała też 
specjalny konkurs rodzinny - 
już teraz można zgłaszać swój 
udział.
Szczegóły konkursu i opis 
wszystkich imprez na stronie 
www.sredzkiesejmikikultury.pl
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Galeria Ad Valorem
W poniedziałkowe popołudnie, 16 kwietnia tego roku, na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, została uroczyście otwarta galeria medalu 
Ad Valorem nadawanego przez Radę Miejską. 
Uroczystość rozpoczęła się o go-
dzinie 16:30. Na otwarcie galerii 
przybyli m.in.: Burmistrz Miasta 
Wojciech Ziętkowski, Starosta 
Średzki Tomasz Pawlicki, po-
mysłodawca medalu, radny po-
wiatowy Andrzej Gniotowski, 
fotograf i wykonawca galerii - 
Józef Odolanowski  oraz wszyst-
kie żyjące osoby, którym na 
przestrzeni 14 lat Rada Miejska 
przyznała medal Ad Valorem. 
Zmarłych laureatów medalu re-
prezentowali ich najbliżsi. 
Uroczystości otwarcia galerii 
przewodniczył Przewodniczący 
Rady Miejskiej Piotr Mieloch, 
który podziękował  wszystkim 
osobom, dzięki którym miej-
sce upamiętniające laureatów 
medalu mogło powstać, przede 
wszystkim Marii Mieszczak, 
Sekretarz Miasta, oraz pracow-
nicom Biura Rady Miejskiej.
Podczas uroczystości otwar-
cia galerii głos zabrał m.in. 
Burmistrz Wojciech Ziętkowski, 
który podziękował Józefowi 
Odolanowskiemu za wykonanie 

galerii nagrodzonych 
medalem Ad Valorem. 
To właśnie Józef 
Odolanowski, jak  
mówił Wojciech 
Ziętkowski, wysunął 
pomysł wykonania ga-
lerii, który w krótkim 
czasie uzyskał jego 
akceptację. Podczas 
uroczystości prze-
mawiał również po-
mysłodawca medalu 
Andrzej Gniotowski, 
który przytoczył 
krótką historię po-
wstania honorowego 
odznaczenia. Po uro-
czystości otwarcia 
galerii zaproszeni go-
ście udali się na mały 
poczęstunek. 
Dodajmy, że Ad Valorem 
to honorowy medal ustano-
wiony przez Radę Miejską 
uchwałą Nr XXXVIII/390/98 
z dnia 7 kwietnia 1998 roku. 
Jest on nadawany przez Radę 
Miejską osobom zasłużonym 

Symbolicznego otwarcia galerii dokonują Starosta Średzki oraz Burmistrz Środy Wlkp.            foto um

10 tysięcy  
na rewitalizację parku
Gmina Środa Wielkopolska otrzyma 10 tysięcy złotych dotacji 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na rewitalizację parku przy ul. Harcer-
skiej. Wniosek o dofinansowanie zadania Gmina Środa Wielko-
polska złożyła 17 lutego br.
Przygotowaniem wniosku  
o dofinansowanie rewitaliza-
cji parku w „Źrenicy” zajęła 
się gminna spółka Środa XXI. 
Całkowity koszt proponowanej 
przez gminę inwestycji ma wy-
nieść 36.800 zł netto (40.000 zł 
brutto). 
Gmina Środa Wielkopolska 
wnioskowała do funduszu  
o dofinansowanie zadania  
w kwocie 23.920 zł netto. 
Reszta kosztów, wraz z podat-
kiem VAT, miała zostać pokryta 
ze środków budżetu gminy. 17 
kwietnia tego roku do średzkie-
go magistratu wpłynęło pismo 
Zastępcy Prezesa WFOŚiGW 
Marka Baumgarta, który napi-
sał, że Zarząd funduszu posta-
nowił przekazać Gminie Środa 
Wielkopolska na rewitalizację 
parku dotację w wysokości do 
10 tysięcy złotych. 
Jak mówi Marcin Bednarz, pro-
kurent spółki Środa XXI, gmina 
zrealizuje rewitalizację parku  
w „Źrenicy” przy dofinansowa-
niu w kwocie 10 tysięcy złotych, 

proponowanych przez fundusz. 
Reszta kosztów inwestycji po-
kryta zostanie z budżetu gminy.
Przypomnijmy, że rewitaliza-
cja zabytkowego parku przy  
ul. Harcerskiej obejmie przygo-
towanie gleby pod nasadzenia 
nowej zieleni, zakup sadzonek 
drzew i krzewów, ich nasadze-
nie, dokonanie cięć pielęgnacyj-
nych drzew i krzewów, wycinkę 
posuszu, prześwietlenie koron 
drzew oraz wycinkę samosiejek. 
Celem dokonania rewitalizacji 
parku w „Źrenicy” jest ograni-
czenie emisji dwutlenku węgla i 
łagodzenie efektu cieplarniane-
go na skutek nowych nasadzeń 
zieleni, ratowanie starego drze-
wostanu, podniesienie stopnia 
atrakcyjności przyrodniczej ob-
szaru „Źrenicy” oraz zwiększe-
nie powierzchni terenów zielo-
nych w mieście. 
Prace na ul. Harcerskiej zostaną 
przeprowadzone jeszcze w tym 
roku, a rozpoczną się najpraw-
dopodobniej latem.

Filip Waligóra

Rozbudowa Miejskiego Monitoringu
W ostatnim czasie średzki monitoring uzyskał podgląd z kamer Kina Baszta oraz Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej. W tym roku ze środków budże-
tu gminy zostaną zakupione trzy kolejne kamery. Rozbudowa miejskiego monitoringu niewątpli-
wie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszym mieście.
Średzki monitoring powstał  
w 2002 roku, a jego ostatnia mo-
dernizacja, polegająca na wy-
mianie kamer obrotowych, mia-

ła miejsce w 2009 roku. Obecnie 
w skład miejskiego monitorin-
gu, który jest zarządzany przez 
Straż Miejską, wchodzi 18 ka-
mer – 2 obrotowe oraz 16 stacjo-
narnych. Kamery te rejestrują na 
bieżąco obraz m.in. ze Starego 
Rynku, miejskiego targowiska, 
ul. Dąbrowskiego, ul. Wiosny 
Ludów, Alei Olimpijczyków, 
czy placu przed LO im. 
Powstańców Wielkopolskich. 
Aż osiem kamer stacjonarnych 
monitoruje na bieżąco teren 
wokół Urzędu Miejskiego, w 
tym parking, wjazdy i wyjaz-

dy z tego parkingu. Od kilku 
lat monitoring posiada rów-
nież pogląd z kamer zainstalo-
wanych na wysypisku śmieci  

w Nadziejewie. 
W bieżącym roku 
Rada Miejska prze-
znaczyła kwotę  
65 tysięcy zł na rozbu-
dowę miejskiego mo-
nitoringu. Rozbudowa 
rozpoczęła się od  
wymiany sprzętu, 
który będzie mógł 
obsługiwać większą 
ilość kamer. Do mo-
nitoringu zakupiono 

dwa nowe 42-calowe monito-
ry, cztery zasilacze awaryjne 
UPS, rejestrator cyfrowy oraz 
klawiaturę sterującą do kamer 
obrotowych. Niniejsza wy-
miana sprzętu pozwoliła uzy-
skać monitoringowi podgląd  
z trzech kamer Kina Baszta 
oraz ośmiu kamer należących 
do Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Hipolita Cegielskiego, co 
zwiększyło zakres monitoringu 
miasta o ulice Paderewskiego, 
Jackowskiego, Staszica oraz 
Miejską Pływalnię. 
Jak powiedział Komendant 

Straży Miejskiej, Paweł 
Ludwiczak, w tym roku planu-
je się jeszcze zakupienie trzech 
kamer do średzkiego monito-
ringu. Miałyby one zostać za-
instalowane w rejonie parku 
„Łazienki”, Ratusza i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz  
ul. Wiosny Ludów. Komendant 
chciałby również w przyszłości 
podłączyć pod monitoring miej-
ski podglądy z kamer, które po-
siadają szkoły, a także OSiR. 
Obecnie w miejskim monitorin-
gu pracują cztery osoby na cały 
etat, co zapewnia w zasadzie 
całodobową obsługę monitorin-
gu. W zeszłym roku pracownicy 
monitoringu przekazali do patro-
lu Policji, czy Straży Miejskiej, 
aż 384 zgłoszenia zakłócenia 
porządku publicznego zaobser-
wowane na monitoringu. 
Komendant Straży Miejskiej 
liczy na to, że w kolejnych la-
tach Rada Miejska będzie prze-
znaczała systematycznie środki 
na rozbudowę miejskiego mo-
nitoringu. Należy pamiętać, że 
każda złotówka zainwestowana  
w monitoring wpływa na popra-
wę bezpieczeństwa wszystkich 
średzian.                Filip Waligóra 

dla Gminy Środa Wielkopolska  
w różnych dziedzinach. Wniosek 
o nadanie takiego medalu, wraz 
z uzasadnieniem, mogą złożyć 
instytucje, organizacje społecz-
ne, stowarzyszenia, zakłady 
pracy, organy samorządu te-

rytorialnego, radni oraz parla-
mentarzyści z terenu Gminy.  
O jego przyznaniu decyduje 
Rada Miejska stanowiąca kapi-
tułę Ad Valorem. 
Po raz pierwszy medal został 
nadany w 2000 roku. Przez 14 

lat istnienia medalu otrzy-
mało go 14 osób oraz 
dwie organizacje. Osoby 
wyróżnione to: Ludwik 
Anders (2000), Franciszek 
Bączkiewicz (2000), 
Ignacy Stołowski (2000), 
Zygmunt Cieśliński 
(2002), Franciszek 
Czekała (2002),  
ks. Wojciech Raczkowski 
(2002), Stanisław 
Jankiewicz (2002), ks. 
Lech Otta (2003), ppor. 
Jarosław Wietlicki (2003), 
ks. prałat Aleksander 
Rawecki (2005), Felicja 
Czwojdrak (2005), 
Tadeusz Patecki (2008), 
Stanisław Gabski (2008), 
Bożenna Urbańska 
(2011). 

Zbiorowy medal Ad Valorem 
otrzymał Klub Karate Do 
Shotokan „Dragon” (2005) 
oraz Społeczny Komitet Rodzin 
Powstańców Wielkopolskich  
w Środzie (2008).

Filip Waligóra

Pomieszczenie średzkiego monitoringu          foto um
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Dodatkowy oddział 
przedszkolny
Zakończył się nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych grup 
trzyletnich, które od września 2012 roku będzie prowadziła 
gminna spółka Środa XXI sp. z o.o. W sumie do grup przyjęte 
zostały 133 dzieci na 150 chętnych.
Nabór do przedszkoli w całym 
kraju rozpoczął się 1 marca br. 
Decyzją władz Gminy Środa 
Wielkopolska, nabór dzieci 
trzyletnich w trzech przedszko-
lach publicznych przeprowa-
dziła gminna spółka Środa XXI  
Sp. z o.o. Oznacza to, że z po-
czątkiem nowego roku szkolne-
go w publicznym przedszkolu 
nr 2, 3 oraz 4 będą funkcjono-
wały przedszkola niepublicz-
ne spółki gminnej Środa XXI, 
prowadzące oddziały dzieci 
trzyletnich. Są to przedszko-
la: Koniczynka przy ul. Górki, 
Osiedlowe Skrzaty na Osiedlu 
Jagiellońskim oraz Krasnal 
Hałabała przy ul. Staszica. 
Początkowo spółka rozważała 
także utworzenie grupy integra-
cyjnej w Przedszkolu nr 1 z od-
działami integracyjnymi. W no-
wym roku szkolnym 2012/2013 
taka grupa w tym przedszkolu 
jednak nie powstanie. 
W wyniku przeprowadzonego 
naboru do przedszkoli niepu-
blicznych, zarządzanych przez 
spółkę, rodzice zgłosili w su-
mie chęć posłania 150 dzieci.  
12 kwietnia tego roku do od-
działów przedszkolnych pro-
wadzonych przez spółkę przy-
jętych zostało 102 dzieci. W ten 
sposób został wyczerpany limit 

miejsc w przedszkolach. 8 maja 
miał natomiast miejsce nabór 
uzupełniający do przedszko-
li zarządzanych przez spółkę. 
W jego wyniku do grup dzieci 
trzyletnich przyjętych zostało 
31 dzieci. 
Przyjęcie większej liczby dzieci 
było możliwe, ponieważ spółka 
Środa XXI postanowiła utwo-
rzyć filię przedszkola niepu-
blicznego Koniczynka przy ul. 
Brodowskiej, w której będzie 
mieścił się dodatkowy, czwarty 
oddział dzieci trzyletnich. Jak 
mówi Marcin Bednarz, proku-
rent spółki Środa XXI, nabór 
przedszkolaków do oddziałów 
prowadzonych przez spółkę 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem rodziców. 
Podsumowując tegoroczny na-
bór można powiedzieć, że dla 
rodziców nie ma znaczenia, 
czy dziecko będzie uczęszcza-
ło do przedszkola publicznego, 
czy niepublicznego. Ważne jest 
dla nich, aby ich dziecko mia-
ło zapewnioną fachową opiekę  
i bogatą paletę zajęć edukacyj-
nych, a te czynniki zapewniają 
oddziały przedszkolne prowa-
dzone przez spółkę Środa XXI 
– dodaje Marcin Bednarz.

Filip Waligóra

Nowa nawierzchnia ulicy Akacjowej
Pod koniec kwietnia tego roku Zakład Drogowo - Transportowy z Nekli dokonał przebudowy  
w technologii asfaltowej drogi w ul. Akacjowej oraz w części ul. Jaśminowej. Tym samym w gmi-
nie przybył kolejny odcinek nowej drogi.

Koszt przebudowy odcinka 
drogi w ul. Akacjowej i części  
ul. Jaśminowej wyniósł ponad 
138 tysięcy złotych. Zakres 
robót obejmował wykonanie 
utwardzenia nawierzch-
ni drogi z masy mine-
ralno-asfaltowej wy-
korzystując istniejącą 
podbudowę kamienną 
na pierwszym odcinku 
drogi oraz istniejącą 
nawierzchnię bitu-
miczną na pozostałym 
odcinku. 
Powierzenie wykona-
nia inwestycji drogo-
wej przedsiębiorstwu  
z Nekli nastąpiło w dro-
dze przetargu nieogra-
niczonego, w którym 
wystartowało w su-
mie 6 przedsiębiorstw. 
Umowa na wykonanie 
zamówienia publicz-
nego została podpisana  
w Urzędzie Miejskim 
30 marca tego roku. 
W rozmowie z redakcją 
zadowolenie z inwestycji gmin-
nej na ul. Akacjowej i Jaśminowej 
wyraził Daniel Rydian, prze-
wodniczący Rady Osiedla nr 7, 
w skład którego wchodzą uli-
ce, w których dokonano prze-
budowy drogi. Ta droga była 
bardzo potrzebna wszystkim 
mieszkańcom ul. Akacjowej,  

a także wszystkim mieszkańcom 
tzw. „Korboli”. Bardzo dzięku-
ję Burmistrzowi Wojciechowi 
Ziętkowskiemu i pracowni-
kom Urzędu Miejskiego za 

Droga po remoncie                                foto um

Dodatkowa ścieżka na Łazienkach
Pod koniec kwietnia rozpoczęły się prace związane z wytyczaniem dodatkowej ścieżki w parku 
„Łazienki”, która będzie służyć przede wszystkim aktywnie spędzającym czas w parku.

W zeszłym roku został 
uporządkowany te-
ren parku „Łazienki”. 
Zostały tam wytyczo-
ne i utwardzone ścież-
ki, zamontowane nowe 
ławki. Szczególnie 
wytyczenie nowych 
ścieżek przypadło 
do gustu wszystkim 
amatorom biegania. 
Bardzo wiele osób od 
czasu wytyczenia ście-
żek uprawia w parku jogging, 
modne są też odbywające się na 
Łazienkach spacery nordic wal-
king, czyli marsze ze specjalny-
mi kijkami. 
Wychodząc naprzeciw wszyst-
kim średzkim sportowcom, wła-
dze Gminy Środa Wielkopolska 
podjęły decyzję o wytycze-
niu dodatkowej ścieżki na 

„Łazienkach”, która będzie 
stanowiła dodatkowe miejsce 
uprawiania sportu. Wytyczana 
ścieżka jest usytuowana w dol-
nej części parku, w miejscu 
gdzie podczas miejskich imprez 
ustawiana jest scena. Pracami 
nad wykonaniem ścieżki zajmu-
je się Firma Robót Drogowych 
Krzysztof Kukulski z Kijewa.

Swoje zadowolenie 
z wytyczenia do-
datkowej ścieżki na 
„Łazienkach” wyraża 
Rafał Wieruszewski, 
olimpijczyk w biegu 
sztafetowym 4 x 400 
m, radny miejski klubu 
Zawsze dla Średzian 
oraz przewodniczą-
cy Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej. Nowa 

ścieżka przysłuży się z pewno-
ścią wszystkim tym osobom, 
dla których bieganie na świe-
żym powietrzu stanowi sposób 
na spędzanie wolnego czasu. 
Wszystkich średzian zachęcam 
do aktywnego wypoczynku w 
parku „Łazienki” – mówi Rafał 
Wieruszewski. 

Filip Waligóra

Nowa ścieżka wytyczana w parku     foto um

tak ważną inwestycję w części 
miasta, w której pełnię funk-
cję Przewodniczącego Rady 
Osiedla – mówi redakcji Daniel 
Rydian.

Filip Waligóra

Mandat 
za palenie śmieci
Wszystkim mieszkańcom Środy Wielkopolskiej przypominamy 
o zakazie spalania różnego rodzaju śmieci zanieczyszczających 
środowisko. Każdorazowo za spalanie śmieci grozi mandat do 
wysokości 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu 
grzywna do wysokości 5000 zł.
Problem palonych śmieci w na-
szym mieście dotyczy przede 
wszystkim osiedla domków jed-
norodzinnych tzw. „Korboli”. 
Bardzo często mieszkańcy 
tego rejonu miasta zgłaszają do 
Urzędu Miejskiego czy Straży 
Miejskiej, głównie w porze 
jesiennej, czy teraz w okresie 
wiosennym, interwencje o do-
konywanych spaleniach śmie-
ci. Najczęściej spalaniu ulegają 
odpady typu: papier, kartony, 
mieszane materiały z opakowań 
(tworzywa sztuczne – plastik, 
folia, metal – puszki po napo-
jach), stare umeblowanie. 
W procesach spalania ważną rolę 
odgrywa temperatura spalania, 
która gdy jest niewłaściwa (zbyt 
niska) w emitowanych spalinach 
powstają zanieczyszczenia, któ-
rych oddziaływanie na środo-
wisko naturalne i zdrowie ludzi 
jest bardzo szkodliwe. Spalanie 
różnego rodzaju materiałów  
w paleniskach domowych od-
bywa się właśnie w niskich 

temperaturach (200–500 °C). 
Procesowi temu towarzyszy 
emisja zanieczyszczeń do at-
mosfery, takich jak: pył (suchy), 
związki organiczne oznaczone 
jako węgiel całkowity, tlenek 
węgla (CO), nieorganiczne 
związki chloru oznaczone jako 
HCL, nieorganiczne związki 
fluoru oznaczone jako HF, tlen-
ki azotu jako NOx, dwutlenek 
siarki (SO2), metale ciężkie za-
liczane do klasy I (kadm, rtęć, 
tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, 
selen), III (ołów, chrom). 
Referat Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
zajmuje się przygotowaniem 
specjalnej ulotki informującej  
o skutkach palenia śmieci, która 
w najbliższym czasie ma trafić 
do jak największej liczby od-
biorców. Dodajmy również, że 
za każdorazowe wykrycie spa-
lania śmieci, zanieczyszczają-
cych środowisko, Straż Miejska 
może ukarać mandatem.

Filip Waligóra
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Powitanie Andy’ego Seery  
w Polsce miało miejsce w ostat-
ni poniedziałek, 7 maja, na 
granicy polsko - niemieckiej  
w Słubicach. W uroczysto-
ści przywitania angielskiego 
przyjaciela naszego miasta w 
Polsce uczestniczyli przedsta-
wiciele władz samorządowych 
Słubic oraz delegacja ze Środy 
Wielkopolskiej, do której w pią-
tek przybędzie Andy. 
W skład średzkiej delega-
cji weszli: Ernest Iwańczuk 
- Zastępca Burmistrza Środy 
Wielkopolskiej, Paweł 
Wawrzyniak - Komendant 
Powiatowy Policji w Środzie 
Wielkopolskiej, Marian 
Przewoźniak - Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej, Paweł Ludwiczak - 

Komendant Straży Miejskiej 
oraz Grzegorz Fedorowicz - 
Dyrektor Aresztu Śledczego  
w naszym mieście. Komendanci 
Straży Pożarnej i Straży 
Miejskiej oraz Dyrektor Aresztu 
będą towarzyszyć Andy’emu 
Seery w drodze do Środy, po-
konując trasę ponad 200 km na 
rowerach. 
Swoją podróż z Londynu do 
Środy Wielkopolskiej Andy na-
zwał „MAD COP III”, co znaczy 
„Szalony Gliniarz III”. Jest to 
już trzecia edycja akcji angiel-
skiego policjanta, który w tym 
roku pokonuje trasę 1500 km  
z Wielkiej Brytanii do Polski na 
specjalnie skonstruowanym ko-
niu na biegunach, w rycerskiej 
zbroi. 
Dwa lata temu, w 2010 roku, 

angielski przyjaciel naszego 
miasta pokonał trasę z Londynu 
do Środy biegnąc. W zeszłym 
roku pokonał ją w specjalnie 
skonstruowanej lądowej łodzi. 
Podróżując do naszego kraju 
Andy Seery włącza się rów-
nież w angielską akcję pomocy 
dla żołnierzy poszkodowanych 
podczas służby w Afganistanie, 
zbierając dla nich środki 
pieniężne. 
Wyprawa angielskiego poli-
cjanta rozpoczęła się 1 kwietnia  
w Londynie. Trasa jego wyprawy 
przebiegała przez kilka państw 
europejskich: Francję, Belgię, 
Holandię oraz Niemcy. Po przy-
byciu do Środy Wielkopolskiej 
nasz gość pozostanie w mieście 
przez kilka dni.
Dodajmy, że przyjaźń Anglika 

ze Środą 
Wielkopolską roz-
poczęła się w 2006 
roku. Wówczas 
to Andy Seery 
nawiązał współ-
pracę z Komendą 
P o w i a t o w ą 
Policji w Środzie 
Wielkopolskiej, 
na której czele 
stał komendant 
Paweł Ludwiczak. 
Jak mówi Paweł 
Ludwiczak, dzię-
ki współpracy  
z Andy Seery, kil-
ka lat temu pol-
ska Policja mogła 
wykryć sprawcę śmiertelnego 
wypadku samochodowego w 
Jarosławcu, który po zdarzeniu 

uciekł do Wielkiej Brytanii. 
Filip Waligóra

Zabronione 
reklamy
Każde wywieszenie jakiejkolwiek reklamy, afiszu, plakatu  
w miejscu do tego nieprzeznaczonym jest wykroczeniem. Warto 
o tym przypomnieć w sytuacji częstego nielegalnego oklejania 
drzew czy słupów różnymi plakatami.

Na sesji Rady Miejskiej, któ-
ra odbyła się pod koniec mar-
ca tego roku, sołtys Czarnego 
Piątkowa, Anna Kicińska, 
zwróciła się z wnioskiem do 
Burmistrza Miasta, żeby za-
apelować w miejscowej prasie  
o obowiązku usuwania plakatów, 
czy reklam w razie ich wywie-
szania na słupach czy drzewach. 
Przy okazji wniosku pani sołtys 
warto przypomnieć, że zgodnie 
z art. 63a Kodeksu Wykroczeń  
z 20 maja 1971 roku (Dz.U. 1971 
Nr 12 poz. 114), kto umieszcza 
w miejscu publicznym do tego 
nieprzeznaczonym ogłoszenie, 
plakat, afisz, apel, ulotkę, napis 
lub rysunek albo wystawia je na 
widok publiczny w innym miej-
scu bez zgody zarządzającego 
tym miejscem, podlega karze 
ograniczenia wolności albo 
grzywny. 
O zakazie wywieszania re-
klam, czy plakatów, w miej-
scach do tego nieprzezna-
czonych mówi również 
Uchwała nr XXXIX/660/2010 
Rady Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej z dnia 25 marca 
2010 roku w sprawie wprowa-
dzenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 
Gminy Środa Wielkopolska. 
Jak mówi Komendant Straży 
Miejskiej, Paweł Ludwiczak, 
w przypadku ustalenia sprawcy 
wykroczenia, który przywie-
sił do drzewa reklamę czy pla-
kat, Straż Miejska może nało-
żyć mandat karny na sprawcę  
w wysokości do 500 zł. W histo-
rii średzkiej straży taka sytuacja 
miała już kilkakrotnie miejsce.
Zabronione jest również obkle-
janie chociażby słupów energe-
tycznych bez zgody właściciela. 
W przypadku uzyskania zgody 
na wywieszenie plakatu czy re-
klamy od właściciela zarządza-
jącego miejscem, należy mieć 
także na uwadze, że po pewnym 
czasie daną reklamę należy po-
sprzątać tak, aby nie zaśmiecać 
środowiska. W sytuacji okleja-
nia plakatami drzew apelujemy 
do każdego, kto będzie świad-
kiem podobnego zdarzenia. 
aby poinformować o tym Straż 
Miejską, która zastosuje od-
powiednie środki karne wobec 
sprawcy wykroczenia. Wspólnie 
dbajmy o porządek naszego naj-
bliższego otoczenia.

Filip Waligóra

Przetarg na boisko w Słupi Wielkiej
W dniu 27 kwietnia 2012 roku Gmina Środa Wielkopolska ogłosiła przetarg nieograniczony  
w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Słupi Wielkiej. 
Przedmiot niniejszego przetargu 
obejmuje budowę boiska spor-
towego wielofunkcyjnego do 
gry w piłkę ręczną, koszyków-
kę, siatkówkę i tenisa ziemnego 
wraz z ogrodzeniem i odwod-
nieniem oraz skocznię do skoku  
w dal. Nawierzchnia boiska 
sportowego ma zostać wyko-
nana z trawy sztucznej o wyso-
kości włókna 15 mm. Bieżnia 
skoczni wykonana zostanie  
z nawierzchni tartanowej na 
podbudowie betonowej. 
W skład boiska do piłki siatko-
wej wejdą dwa słupki aluminio-
we montowane w tulejach z re-
gulacją wysokości mocowania 
siatki i mechanizmem naciągo-
wym oraz siatki całosezonowe. 
Wyposażenie boiska do piłki 

koszykowej obejmować będzie: 
sześć obręczy do koszykówki 
i siatki, sześć tablic do koszy-
kówki, mechanizmy regulacji. 
Konstrukcja do koszykówki ma 
być jednosłupowa montowana 
w tulejach. W skład  wyposaże-
nia boiska do tenisa wejdą: dwa 
słupki aluminiowe montowane 
w tulejach z regulacją wysoko-
ści mocowania siatki i mechani-
zmem naciągowym, siatka cało-
sezonowa. Wyposażenie boiska 
do piłki ręcznej będzie obej-
mowało dwie bramki typowe  
z regulacją mocowania siatki 
oraz siatkę całosezonową. 
Teren wokół boiska ma być 
trawiasty, a jego ogrodzenie 
panelowe na słupkach. Łączna 
powierzchnia zabudowy pro-

jektowanego boiska sportowe-
go wielofunkcyjnego wyniesie  
946,00 m2, a powierzchnia za-
budowy projektowanej skoczni 
do skoku w dal 31,74 m2.

Termin wykonania boiska upły-
wa z dniem 21 września 2012 
roku. Zainteresowane udziałem 
w przetargu podmioty mogą 
składać swoje oferty do dnia 
15 maja 2012 roku do godzi-
ny 10.00 w Urzędzie Miejskim  
w Środzie Wielkopolskiej. 
Więcej informacji na temat 
ogłoszonego przetargu zain-
teresowane podmioty mogą 
znaleźć na stronie internetowej 
www.sroda.wlkp.pl w zakładce 
Biuletyn Informacji Publicznej.

Filip Waligóra

XX Sesja Rady Miejskiej
W poniedziałek, 7 maja 2012 roku, w Ośrodku Kultury odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej  
w Środzie Wielkopolskiej. Radni rozpatrzyli w sumie 31 projektów uchwał.
Obradom Rady Miejskiej po raz 
pierwszy w tej kadencji prze-
wodniczył Wiceprzewodniczący 
Paweł Dopierała, który zastą-
pił w roli nieobecnego podczas 
obrad Przewodniczącego Piotra 
Mielocha. Radnym zostało 
przedstawione w sumie 31 pro-
jektów uchwał. 
Ważniejsze z nich dotyczyły 
m.in. udzielenia pomocy finan-

sowej dla Powiatu Średzkiego  
w wysokości 52 tysięcy zło-
tych na przebudowę chodników  
w miejscowości Słupia Wielka 
wzdłuż dróg powiatowych nr 
3672P oraz 3674P, przyjęcia 
„Planu odnowy miejscowości 
Brodowo na lata 2012 – 2019”. 
Radni rozpatrzyli również sze-
reg uchwał geodezyjnych do-
tyczących wyrażenia zgody na 

zawarcie umów dzierżaw czy 
najmu z osobami prywatnymi 
oraz wprowadzili kilka popra-
wek do budżetu gminy, dzięki 
którym będzie można zrealizo-
wać nowe inwestycje chociażby 
w zakresie rewitalizacji parku 
przy ul. Harcerskiej. W sesji 
uczestniczyło 17 radnych miej-
skich na ogólną liczbę 21. 

Filip Waligóra

Szalony Gliniarz III
W piątek, 11 maja, już po raz trzeci do Środy Wielkopolskiej przybędzie Andy Seery, angielski policjant, który w tym 
roku trasę 1500 km z Londynu do Środy pokonuje w rycerskiej zbroi na specjalnym koniu na biegunach.

Wjazd Andy’ego Seery do Polski                           foto um
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„Witaj majowa jutrzenko!”
Z okazji Święta Narodowego Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku w średzkiej Kolegia-
cie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, a po niej delegacje złożyły wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego.
Uroczystości z okazji Święta 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
rozpoczęły się o godzinie 10.00 
w Kolegiacie Mszą Świętą  
w intencji Ojczyzny. Dodajmy 
również, że poza przypadają-
cym 3 maja świętem narodo-
wym, Polski Kościół Katolicki 
obchodzi również uroczystość 
NMP Królowej Polski, Głównej 
Patronki Polski. Jest to jed-
no z najważniejszych świąt  
w Polskim Kościele. 
Mszy Świętej, która odbyła się  
z udziałem władz samorządo-
wych Gminy Środa Wielkopolska 
oraz Powiatu Średzkiego na 
czele z Burmistrzem Miasta 
Wojciechem Ziętkowskim oraz 
Starostą Powiatu Tomaszem 
Pawlickim, przewodniczył 
Ksiądz Infułat Aleksander 
Rawecki. W wygłoszonej homi-
lii Ksiądz Infułat wskazywał na 
wartość jaką dla każdego Polaka 
powinna stanowić wolna ojczy-
zna. Kilkakrotnie Ksiądz Infułat 
przytaczał postawę błogosła-
wionego papieża Jana Pawła 
II, który całkowicie ukochał 
Polskę. Emerytowany proboszcz 
Kolegiaty przestrzegał również 
przed niebezpieczeństwem ja-
kie niesie ze sobą wykluczenie 
Boga i wiary z życia społeczeń-
stwa polskiego. 

Po nabożeństwie, przy akompa-
niamencie Średzkiej Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, przedstawiciele władz 
lokalnych, poczty sztandarowe, 
delegacje różnych instytucji,  
a także młodzież średzkich szkół 
wspólnie przemaszerowali pod 
pomnik generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego, gdzie przed 
złożeniem wiązanek kwiatów 
głos zabrał Burmistrz Miasta 
Wojciech Ziętkowski. 
W swoim wystąpieniu burmistrz 
przytoczył zgromadzonym pod 
pomnikiem historię uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, 
zwracając szczególną uwagę na 
jej główne założenia. Burmistrz 
wskazywał, że uchwalona kon-
stytucja majowa w tamtym cza-

Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej podczas składania kwiatów       foto um

sie była czymś wyjątkowym, ak-
tem, którego zazdrościło Polsce 
wiele państw europejskich. 
Po przemówieniu Burmistrza 
Ziętkowskiego obecne dele-
gacje złożyły pod pomnikiem 
wiązanki kwiatów. Wśród skła-
dających byli m.in.: samorząd 
Gminy Środa Wielkopolska re-
prezentowany przez Burmistrza 
Ziętkowskiego oraz Piotra 
Mielocha, przewodniczące-
go Rady Miejskiej, Starostwo 
Powiatowe, przedstawiciele 
wszystkich średzkich służb 
mundurowych, przedstawicie-
le instytucji publicznych, or-
ganizacji pozarządowych oraz 
młodzież średzkich szkół wraz  
z nauczycielami. 

Filip Waligóra

PNP Sp. z o.o. 
wykona oświetlenie 
Bławatkowej
25 kwietnia 2012 roku Gmina Środa Wielkopolska wybrała wy-
konawcę budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Bławatkowej 
oraz Stokrotkowej. W najbliższym czasie oświetlenie w tym re-
jonie miasta wykona spółka PNP Sp. z o.o. z Suchego Lasu.

Wykonawca budowy oświe-
tlenia został wybrany  
w wyniku przetargu nieogra-
niczonego, który ogłosiła 
Gmina Środa Wielkopolska  
2 kwietnia 2012 roku. Swoje 
oferty w przetargu złożyło łącz-
nie 14 podmiotów. Kryterium 
wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty była najniższa cena. Taką, 
w wysokości 83.205,08 zł, za-
proponowało przedsiębiorstwo 
PNP Sp. z o.o. z Suchego Lasu. 
Najwyższa cena zaproponowa-
na za wykonanie powyższego 
zadania wyniosła ponad 134 ty-
siące złotych. 
Przypomnijmy, że przedmiot po-
wyższego zadania obejmuje bu-
dowę linii kablowej oświetlenia 
ulicznego w ulicy Bławatkowej 
oraz Stokrotkowej w następują-
cym zakresie: montaż okablo-
wania oświetlenia zewnętrzne-

go, montaż instalacji uziemień, 
montaż słupów oświetlenia 
oraz montaż opraw oświetlenio-
wych. Paweł Dopierała, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz przewodniczący Osiedla,  
w skład którego wchodzą ulica 
Bławatkowa oraz Stokrotkowa, 
wyraża zadowolenie z inwesty-
cji podjętej przez gminę. 
W momencie, gdy coraz więcej 
ludzi zamieszkuje przy ulicy 
Bławatkowej i Stokrotkowej, 
oświetlenie uliczne z pewnością 
wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa i komfort mieszkańców 
w tym rejonie miasta. Więcej 
informacji na temat przetargu  
i specyfikacji zamówienia 
można  znaleźć na stronie in-
ternetowej www.sroda.wlkp.pl 
w zakładce Biuletyn Informacji 
Publicznej.

Filip Waligóra

Błąd kuratorium
W negatywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty znalazł się błąd, który mógł uniemożliwić gminie skuteczne odwołanie się od decyzji w sprawie przekazania 
przez gminę prowadzenia Filii Szkoły Podstawowej w Brodowie gminnej spółce Środa XXI. Gmina nie pokierowała się jednak wytycznymi zawartymi w piśmie  
i złożyła zażalenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pismo zostało wydane przez 
kuratora oświaty na podstawie 
ustawy – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego z 1960 
roku (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  
i wpłynęło do Urzędu Miejskiego 
30 kwietnia tego roku. Zostało 
ono nazwane opinią, pomimo iż 
kodeks nie przewiduje wydania 
aktu prawnego o takiej właśnie 
nazwie. 
Zgodnie z KPA organ pierwszej 
instancji rozpatrując sprawę wy-
daje decyzję lub postanowienie. 
Dodatkowo w dokumencie za-
warte zostało pouczenie o moż-
liwości złożenia skargi na niniej-
sze pismo do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego  
w Poznaniu. Kuratorium w po-

wyższej sprawie popełniło kar-
dynalny błąd prawny. Zgodnie 
z obowiązującym prawem ne-
gatywna opinia kuratorium 
jest postanowieniem, na któ-
re zgodnie z KPA przysługuje  
w terminie 7 dni zażalenie do 
organu wyższego stopnia, w tym 
przypadku Ministra Edukacji 
Narodowej za pośrednictwem 
Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty. Dopiero po wydaniu 
rozstrzygnięcia przez ministra 
strona będzie mogła wnieść skar-
gę do sądu administracyjnego. 
Gmina Środa Wielkopolska 
złożyła zażalenie w niniejszej 
sprawie w kuratorium w ponie-
działek, 7 maja. Gdyby gmina 
kierowała się stanowiskiem ku-
ratorium, to zamknęłaby sobie 

drogę do wniesienia zażalenia, 
które wymusza na Ministrze 
Edukacji Narodowej przepro-
wadzenie nowego postępowania 
w sprawie filii w Brodowie.  

Bronią szkoły przed 
przekazaniem
Jest to już drugie pismo skie-
rowane do gminy odmawiające 
przekazania prowadzenia szko-
ły filialnej w Brodowie spółce 
gminnej Środa XXI Sp. z o.o. 
Pierwszy dokument wpłynął 
do Urzędu Miejskiego jeszcze 
w pierwszej połowie kwiet-
nia. Wówczas kurator napisał, 
że wniosek o wydanie opi-
nii w przedmiocie przekaza-
nia Filii Szkoły Podstawowej  
w Brodowie osobie prawnej, 

spółce Środa XXI, jest bez-
przedmiotowy. Jak uzasadnił 
swoją decyzję kurator, pomimo, 
iż szkoła filialna w Brodowie 
liczy poniżej 70 uczniów, to 
nie jest ona odrębną jednostką 
organizacyjną. 
Organizacyjnie jest ona 
podporządkowana Szkole 
Podstawowej w Starkówcu 
Piątkowskim. W związku z po-
wyższym na podstawie art. 5 
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty, 
który głosi, że jednostka samo-
rządu terytorialnego, będąca 
organem prowadzącym szkołę li-
czącą nie więcej niż 70 uczniów, 
na podstawie uchwały organu 
stanowiącego tej jednostki oraz 
po uzyskaniu pozytywnej opinii 
organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, może przekazać,  
w drodze umowy, osobie prawnej 
niebędącej jednostką samorządu 
terytorialnego lub osobie fizycz-
nej, prowadzenie takiej szkoły 
Gmina Środa Wielkopolska nie 
może przekazać szkoły filialnej 

w Brodowie osobie prawnej 
– spółce gminnej Środa XXI. 
Podobny wydźwięk zawiera 
pismo kuratora oświaty z dnia  
30 kwietnia tego roku. 
Z opinii kuratorium wynika 
więc, że szkoły filialnej nie moż-
na przekazać w prowadzenie 
żadnemu podmiotowi prywat-
nemu. Zatem należy zadać pyta-
nie czy filia jest szkołą taką, jak 
każda inna samodzielna szko-
ła publiczna, czy ma pozycję 
uprzywilejowaną? Stanowiska 
jakie zajmuje Wielkopolskie 
Kuratorium Oświaty powodują, 
że szkoła filialna w Brodowie 
nie może zostać przekazana  
z początkiem nowego roku 
szkolnego spółce Środa XXI.
Przypomnijmy, że koszt na-
uki w tej szkole jest kilkukrot-
nie wyższy niż w placówkach  
w mieście. Co roku gmina do-
kłada z własnych środków po-
nad 300 tys. złotych a subwencja 
oświatowa nie wystarcza na po-
krycie nawet połowy kosztów. 

Filip Waligóra
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Obecnie w Dworze  
w Koszutach w dalszej 
części trwają prace re-
witalizacyjne historycz-
nego parku. Zakończył 
się już pierwszy etap 
tych prac, obejmują-
cy wykonanie około 
1 km nowych alejek 
parkowych. 
Prace w tym zakresie 
polegały na poszerzeniu 
dawniejszych alejek, 
dzięki czemu zwiększy-
ła się powierzchnia spacerowa 
w parku. Nowe alejki prowadzą 
teraz również w miejsca, do któ-
rych wcześniej nie docierały.
Jak mówi dyrektor Dworu  
w Koszutach, Jacek Piotrowski, 
alejki zostały wykonane  
w technologii przyjaznej śro-
dowisku. W wytyczone alejki 
wsypano żwir, potem kruszywo  

11

Prace renowacyjne w Dworze w Koszutach
W zabytkowym Dworze w Koszutach, w którym mieści się Muzeum Ziemi Średzkiej, zakończył się pierwszy etap prac rewitalizacyjnych parku dworu. W maju 
powinien zakończyć się drugi etap tych prac. Dodatkowo został już naprawiony płot murowano – drewniany otaczający dwór. To nie wszystkie zadania inwestycyjne 
jakie planuje podjąć w tym roku dyrektor dworu Jacek Piotrowski.

z kruszarni gruzu, a wierzchnia 
warstwa alejek została pokryta 
odsiewem z kruszarni. 
Obecnie trwa drugi etap 
prac rewitalizacyjnych parku  
w Koszutach, który zakończy 
się w maju tego roku. Obejmuje 
on wyczyszczenie stawów po-
łożonych na terenie dworu  
z mułu, przycięcie drzew oraz 

rekultywację trawni-
ków. W ramach tego 
działania przycię-
tych zostało 60 koron 
drzew usytuowanych 
wzdłuż ogrodzenia 
dworu oraz około 40 
jabłoni stanowiących 
sad dworu. 
W ramach rewitali-
zacji parku dokona-
no też rekultywacji 
położonych w nim 
trawników. Pierwszy  

z nich, położony przed zachod-
nią elewacją dworu, został za-
łożony na nowo. Zanim jednak 
posiano tam trawę, pod ziemią 
wmontowana została siatka 
przeciw kretom. Północny traw-
nik dworu, na który najpierw 
wjechały maszyny czyszczące 
stawy, został kolejno wyrówna-
ny, a później posiany trawą.

Rewitalizacja parku dworu jest 
możliwa dzięki dofinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013.

Remont płotu oraz wymiana 
stolarki 
Dwór w Koszutach otrzymał 
pomoc finansową z fundacji 
Zakłady Kórnickie. Uzyskane 
od fundacji środki pozwoliły na 
wykonanie prac naprawczych 
ogrodzenia parku. 
W ostatnim czasie naprawiono 
drewniano - murowany płot oka-
lający dwór od strony centrum 
wsi oraz wschodnią bramę.  
W najbliższym czasie rozpoczną 
się natomiast prace przy płocie 
metalowym – siatce ogrodowej. 
To ogrodzenie ma już ponad 50 
lat i posiada znaczne ubytki, dla-

tego jego naprawa jest koniecz-
na – mówi Jacek Piotrowski.
Władze Dworu w Koszutach 
złożyły również wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego 
o dofinansowanie wymia-
ny stolarki okiennej dworu. 
Rodzaj tych prac ma tylko 
charakter wykończeniowy  
i odnosi się do wymiany kilku 
okien w partii poddasza budyn-
ku dworu. 
Przypomnijmy, że w minionych 
latach, dzięki pomocy finanso-
wej Urzędu Marszałkowskiego, 
można było wymienić stolarkę 
okienną i drzwiową w budyn-
ku dworu. O dalszych inwe-
stycjach, jakie będą planowane 
oraz wykonywane w Dworze  
w Koszutach, będziemy infor-
mować na bieżąco. 

Filip Waligóra

Nowa ścieżka w parku dworu                                  foto um

Kulturalnie w Koszutach
Dwór w Koszutach to nie tylko cenny zabytek ziemi średz-
kiej, ale także miejsce rozwoju regionalnej kultury. To właśnie  
w Dworze w Koszutach w tym roku rozpocznie się największa 
impreza kulturalna gminy: Średzkie Sejmiki Kultury. 

Średzkie Sejmiki Kultury  
w tym roku rozpoczynają się już 
we wtorek, 29 maja. Uroczyste 
obchody tej największej impre-
zy kulturalnej ziemi średzkiej, 
która potrwa sześć dni, zainau-
gurowane zostaną w Muzeum 
Ziemi Średzkiej w Dworze  
w Koszutach popołudniowym 
wernisażem poświęconym pa-
mięci Stefana Szajdaka, zna-
nego bibliotekarza, założycie-
la Biblioteki Pedagogicznej  
w Środzie Wielkopolskiej.
Stefan Szajdak był również żoł-
nierzem armii generała Andersa. 
Brał udział w walkach przy ge-
nerale od Iranu po Londyn. 
Bohater pierwszego dnia sej-
mików był również czynnym 
poetą. 
Głównym celem wernisażu 
jest przypomnienie poetyckiej 
twórczości Stefana Szajdaka 
oraz promocja poświęconej 
jemu monografii. Twórczość 
Stefana Szajdaka przypomną 
jego dzieci, syn - profesor Lech 
Szajdak z Instytutu Środowiska 
Rolniczego i Leśniczego 
Państwowej Akademii Nauk 
oraz córka. Wiersze średzkiego 
poety będzie także recytował 
poznański aktor Aleksander 
Machalica. Finał wernisażu bę-
dzie stanowił recital fortepiano-
wy Marcina Głucha. 

Następnego dnia, 30 maja,  
w ramach sejmików w Dworze 
w Koszutach odbędzie się uro-
czysta sesja Rady Miejskiej  
z nadaniem medalu Ad Valorem. 

Plany na przyszłość
Dyrekcja Muzeum Ziemi 
Średzkiej posiada bogate pla-
ny na przyszłość. W Dworze  
w Koszutach cyklicznie odby-
wają się różnego rodzaju im-
prezy i wernisaże. Obecnie do 
20 maja w dworze eksponowa-
na będzie wystawa fotografii 
Andrzeja Maciejewskiego.
Dyrektor Piotrowski prowadzi 
również rozmowy z organizato-
rami Polskiej Akademii Gitary. 
Rozmowy dotyczą organizacji 
w muzeum jednego z koncertów 
odbywających się w ramach 
akademii. Dyrektor chciałby 
także w najbliższym czasie roz-
począć w muzeum promocję 
amatorskiej działalności pla-
stycznej regionalistów. Późnym 
latem planuje się zorganizować  
w Dworze w Koszutach spo-
tkanie kulturalne dla lokalnej 
społeczności. 
To tylko nieliczne propozycje 
dyrektora Piotrowskiego powo-
dujące, że Dwór w Koszutach 
jest ważnym ośrodkiem życia 
kulturalnego Gminy. 

Filip Waligóra

Promocja Dworu w Koszutach
Na stronie internetowej Dworu w Koszutach znajduje się wirtualny spacer, dzięki któremu każdy 
bez wychodzenia z domu może zwiedzić stałą ekspozycję znajdującą się w Muzeum Ziemi Średz-
kiej. To nie jedyne działanie promocyjne dworu prowadzone przez jego dyrekcję.
Wirtualny spacer po pomiesz-
czeniach Dworu w Koszutach 
znajduje się na stronie interneto-
wej www.koszuty.pl. W nieda-
lekiej przyszłości jego dyrektor 
chciałby zainstalować wirtualny 
spacer po prawie 5 hektarowym 
parku otaczającym muzeum. 

Na pieszo ze Środy do Koszut
Ważnym działaniem promocyj-
nym Dworu w Koszutach bę-
dzie wytyczenie planowanego 
szlaku pieszo - rowerowego pro-
wadzącego przez Jarosławiec 
do Januszewa i dalej istnieją-
cymi już ścieżkami do dworu. 
O pomyśle wytyczenia takiego 
szlaku nasza redakcja pisała już 
kilka miesięcy temu.

Obecnie średzianie, którzy chcą 
zwiedzić dwór w Koszutach, 
mogą udać się tam tylko sa-
mochodem. Do Koszut trudno 
dojechać rowerem, ponieważ 
droga do miejscowości, w któ-
rej znajduje się dwór, prowa-
dzi przez drogę krajową S11. 
Natężenie ruchu na tej drodze, 
prowadzącej do Poznania, jest 
znaczne. Po wytyczeniu szlaku, 
średzianie będą mogli udać się 
na pieszo lub rowerem szlakiem 
turystycznym do Muzeum Ziemi 
Średzkiej w Koszutach.
Obecnie trwa uzyskiwanie wy-
maganych pozwoleń na wy-
tyczenie powyższego szlaku. 
Jacek Piotrowski, dyrektor mu-
zeum w Koszutach, chciałby 

ustawić na szlaku tablice na-
wiązujące do historii i tradycji 
I Rzeczpospolitej – sejmików 
szlacheckich, Wiosny Ludów 
oraz historii samego Dworu  
w Koszutach. 
Urząd Miejski planuje wyty-
czyć jeszcze jeden szlak rowe-
rowy prowadzący do Koszut 
ulicą Kórnicką. Dalej za tora-
mi kolejowymi ścieżka mia-
łaby przebiegać przez teren 
Bagień Średzkich do Żabikowa, 
a z Żabikowa do Koszut.  
O postępie prac związanych  
z wytyczeniem niniejszych szla-
ków turystycznych będziemy 
naszych czytelników informo-
wać na bieżąco. 

Filip Waligóra

Turniej o Puchar Burmistrza
W dniach 1 i 2 maja br. w Solcu na kortach ziemnych Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego odbył się 
turniej tenisowy o Puchar Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w grze pojedynczej mężczyzn.
W turnieju rozegranym 
na kortach Wiejskiego 
Towarzystwa Tenisowego 
w Solcu, którego prezesem 
jest Andrzej Paczkowski, 
wzięło udział 20 mężczyzn, 
a puchary zdobyło czterech 
najlepszych zawodników. 
Dodajmy, że trofea zdobyte 
zostały przez zawodników w 
bardzo wyrównanej walce. 
Zwycięzcą turnieju zo-
stał Piotr Olejniczak  

z Miłosławia, który pokonał 
w finale, stosunkiem setów 
2:1, Andrzeja Urbańskiego  
z Wrześni. Na podium, zajmu-
jąc trzecie miejsce w turnieju, 
uplasował się również Rober 
Lisiecki z Miłosławia. Czwarte 
miejsce zajął Ryszard Tomczak 
z Nowego Miasta nad Wartą. 
Puchary zwycięzcom wręczał 
Wojciech Ziętkowski, Burmistrz 
Miasta Środa Wielkopolska.

Daniel Rydian
Zwycięscy Turnieju z Burmistrzem Wojciechem 
Ziętkowskim             foto um
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