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Środa Wielkopolska Miasto Ludzi Aktywnych

Gmina Środa Wielkopolska w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrała wykonawcę zadania pn. „Rozbudowa 
kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”. Wykonawcą tej dużej i ważnej dla gminy inwestycji 
zajmie się przedsiębiorstwo WUPRINŻ S.A. z Poznania. 

Oferta wybrana

We wspomnianym przetargu wy-
startowało łącznie 16 podmio-
tów. Cena zaproponowana przez 
przedsiębiorstwo WUPRINŻ 
S.A. za wykonanie przedmiotu 
zamówienia publicznego wy-
niosła 11.611.315,62 zł brutto. 
Jest to najniższa zaproponowa-
na cena przez uczestników prze-
targu. Różnica między niniej-
szą ofertą a najdroższą złożoną 
w przetargu wynosi ponad 
12 mln zł. 
Przypomnijmy, że otwarcie 
ofert w przetargu na kolektory 
sanitarne nastąpiło już 8 czerw-
ca. Jak mówi Michał Orłowski, 
Naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Urzędu Miejskiego 
procedura wyboru wykonaw-
cy zadania trwała tak długo, 
ponieważ aż dwanaście ofert 
uczestników przetargu zawiera-
ło braki formalne, które zgodnie 
z prawem mogły być przez nie 
uzupełnione. W terminie ponad 

dwóch tygodni komisja prze-
targowa kompletowała braku-
jące dokumenty ofert uczestni-
ków przetargu – dodaje Michał 
Orłowski.
Podpisanie przez gminę umowy 
na rozbudowę kolektorów sa-
nitarnych z przedsiębiorstwem 
WUPRINŻ S.A. będzie mogło 
nastąpić około 10 lipca tego 
roku.

Inwestycja do 2014 roku
Jak już wspomnieliśmy, przed-
miotem rozstrzygniętego  prze-
targu nieograniczonego na wy-
konanie robót budowlanych pn. 
„Rozbudowa kolektorów sani-
tarnych z odbudową ulic w aglo-
meracji Środa Wielkopolska” 
jest budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami, 
sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z przyłączami oraz bu-
dowa przepompowni 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, 
które zostaną wykonane w la-
tach 2012 – 2014. 

Inwestycja z unijnym 
dofi nansowaniem
Przypomnijmy, że rozbudowa 
kolektorów sanitarnych zostanie 
zrealizowana przy dofi nansowa-
niu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Funduszu Spójności. 
Gminie Środa Wielkopolska 
zostało przyznane dofi nan-
sowanie 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. Dofi nansowanie ze 
środków unijnych nie może być 
większe niż 85 % wartości ca-
łej inwestycji. Pozostała część 
środków fi nansowych potrzeb-
nych na realizację projektu zo-
stanie wygospodarowana z bu-
dżetu gminy. 
Jak mówi Marcin Bednarz, 
naczelnik Biura Obsługi 
Burmistrza oraz główny koor-
dynator inwestycji polegającej 
na rozbudowie kolektorów sa-
nitarnych cena zaproponowana 
przez zwycięzcę przetargu jest 
o wiele niższa niż planowane 
przez gminę  środki przeznaczo-
ne na wykonanie kanalizacji. 
Gmina zakładała, że wykonanie 
całego zadania będzie koszto-
wać ponad 27 mln złotych. 
Utrudnienia w ruchu drogowym
Jak mówi Michał Orłowski na-
czelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Urzędu Miejskiego 
w najbliższym czasie ustalony 
zostanie termin rozpoczęcia wy-
konania prac kanalizacyjnych 
w pierwszych ulicach. 
W tym roku zgodnie z harmono-
gramem rozpoczną i zakończą 
się prace w ulicach: Kórnickiej, 
Staszica, Paderewskiego oraz 
Jackowskiego. Rozpoczną się 
również prace w ul. Kosynierów, 
które zakończą się w przyszłym 
roku. Powyższe roboty spowo-
dują utrudnienia w ruchu drogo-
wym, o których mieszkańców 
miasta będziemy informować 
na bieżąco – dodaje Michał 
Orłowski. 

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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Pełnoprawni strażnicy
We wtorek 26 czerwca tego roku trzech nowych aplikantów 
średzkiej Straży Miejskiej zdało z wynikiem pozytywnym egza-
min, w wyniku którego stali się oni pełnoprawnymi strażnikami 
miejskimi.
Egzamin dla nowych strażników 
odbył się w Studium Szkolenia 
Specjalistycznego Służb 
Mundurowych w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w 
Gdańsku gdzie w dniach 16 – 
17 maja tego roku funkcjona-
riusze przeszli szkolenie pod-
stawowe strażników gminnych. 
Po ukończeniu szkolenia straż-
nicy: Szymon Dobroś, Piotr 
Kozak oraz Dariusz Zaradny 
do dnia zdania egzaminu od-
bywali praktyki w Komendzie 
Straży Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej.
Podczas praktyk nowi, przyszli 
funkcjonariusze straży uczyli 

się od strony praktycznej zawo-
du strażnika. Jak mówi Paweł 
Ludwiczak, Komendant Straży 
Miejskiej podczas praktyk nowi 
aplikanci towarzyszyli obecnym 
funkcjonariuszom straży w wy-
konywaniu codziennych czyn-
ności zawodowych np. udawali 
się na interwencje, asystowali  
podczas podejmowanych przez 
strażników czynności, patrolo-
wali teren miasta i gminy. 
Po pozytywnym zaliczeniu eg-
zaminu w Gdańsku średzcy 
aplikanci straży stali się pełny-
mi pełnoprawnymi funkcjona-
riuszami Straży Miejskiej. 

Filip Waligóra

Nowi sołtysi
W połowie maja w sołectwie Januszewo i Olszewo przeprowa-
dzone zostały  uzupełniające wybory sołtysa. 
Ponowny wybór sołtysa 
Januszewa, w trakcie trwania 
kadencji samorządu pomocni-
czego, jest wynikiem śmierci 
sołtysa Mirosława Kosierba. 
Na zebraniu wyborczym, które 
zorganizowane zostało dla wy-
boru nowego sołtysa 15 maja br. 
w szkole w Jarosławcu, miesz-
kańcy wybrali na stanowisko 
sołtysa Michała Kosierba, syna 
zmarłego sołtysa.

W sołectwie Olszewo – 
Henrykowo nowe wybory sołty-
sa zostały zorganizowane w sku-
tek rezygnacji z pełnionej funkcji 
sołtys Ireny Kropaczewskiej. W 
wyniku głosowania, jakie zosta-
ło przeprowadzone w świetlicy 
wiejskiej w Olszewie w dniu 18 
maja tego roku, nowym sołty-
sem Olszewa i Henrykowa zo-
stał Jacek Grynia.

Filip Waligóra

Publikacja na rocznicę
W tym roku, z okazji 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielko-
polskiego, Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich 
planuje wydać okolicznościowy album o Powstaniu Wielkopol-
skim, skierowany przede wszystkim do młodzieży szkolnej. 
Album o zwycięskim zrywie 
Wielkopolan ma być goto-
wy na 27 grudnia tego roku, 
w kolejną rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. 
Inicjatorem tego opracowania 
jest Stowarzyszenie Rodzin 
Powstańców Wielkopolskich. W 
związku z trwającymi pracami 
przygotowawczymi do wydania 
albumu, stowarzyszenie uprzej-
mie prosi wszystkich miesz-
kańców Powiatu Średzkiego 

o dostarczenie do swojej 
siedziby zdjęć Powstańców 
Wielkopolskich, czy innych cen-
nych dokumentów, które mogły-
by zostać wykorzystane w niniej-
szej publikacji. Stowarzyszenie 
pełni swoje dyżury w każdy 
II piątek miesiąca w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Środzie, 
w piwnicy, w godzinach 14.00 – 
16.00. Stowarzyszenie zaprasza 
wszystkie zainteresowane osoby 
do współpracy.  Filip Waligóra
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Sprawca złapany
W ubiegły czwartek średzka Policja złapała sprawcę, który 
kradł na terenie Gminy Środa Wielkopolska  elementy drogi, a 
dokładniej żeliwne kratki ściekowe.
W ubiegłym tygodniu, w czwar-
tek 21 czerwca, dokonano 
kradzieży elementów drogi, a 
dokładniej kratek ściekowych 
żeliwnych. Kratki znajdowały 
się w rejonie ulicy Sucharskiego 
oraz ulicy Plantaża. Dzięki 
sprawnej interwencji średzkiej 
Policji, sprawca, który doko-
nał kradzieży, został szybko 
namierzony i złapany. Udało 
się także odzyskać skradzione 
kratki ściekowe, które następ-
nie zostały zwrócone ich wła-
ścicielowi, czyli Gminie Środa 
Wielkopolska. Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i 
Zamówień średzkiego Urzędu 
Miejskiego, bardzo dziękuje 

Przebudowa dróg 
gminnych
W piątek 22 czerwca tego roku nastąpiło otwarcie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest przebudowa dróg 
gminnych w technologii asfaltowej w miejscowości Brzezie oraz 
Annopole.
Niniejszy przetarg został ogło-
szony przez Gminę Środa 
Wielkopolska 6 czerwca tego 
roku. Jego przedmiotem jest 
przebudowa, w technologii as-
faltowej, drogi przebiegającej 
przez Brzezie na odcinku 1370 
m oraz I etap przebudowy dro-
gi we wsi Annopole na odcinku 
630 metrów.  Procedura przetar-
gowa zakładała możliwość zło-
żenia dwóch ofert częściowych 
– odrębnej na przebudowę drogi 
w Brzeziu i odrębnej na prze-
budowę drogi w Annopolu. W 
przetargu wzięło udział w sumie 
osiem przedsiębiorstw. Każdy 
z uczestników przetargu złożył 
swoje oferty zarówno na prze-
budowę drogi w Brzeziu oraz 

Annopolu. Najkorzystniejszą 
ofertę złożył Zakład Drogowo – 
Transportowy Sławomir Begier 
z Nekli, który przebudowę ni-
niejszych dróg wycenił na kwo-
tę około 346 tysięcy złotych. 
Obecnie trwa procedura prze-
targowa, podczas której spraw-
dzana jest zgodność złożonych 
ofert ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
Rozstrzygnięcie przetargu na-
stąpi w ciągu kilku najbliższych 
dni. Szczegółowe informacje 
na temat niniejszego przetargu 
znajdują się na stronie inter-
netowej www.sroda.wlkp.pl w 
zakładce Biuletyn Informacji 
Publicznej. 

Filip Waligóra

Nowa nawierzchnia dróg powiatowych
W ostatnim czasie kilka powiatowych odcinków dróg zyskało nową nawierzchnię asfaltową.  Środki na remont niniejszych dróg 
zostały przekazane Powiatowi Średzkiemu z budżetu Gminy Środa Wielkopolska.
Na sesji w dniu 23 lutego tego 
roku radni miejscy podjęli decy-
zję o przekazaniu z budżetu gmi-
ny kwoty 600 tysięcy złotych dla 
Powiatu Średzkiego na przebu-
dowę nawierzchni dróg powia-
towych przebiegających przez 
teren gminny. W ramach reali-
zacji uchwały Rady Miejskiej  
z początkiem czerwca nowa 
nakładka asfaltowa pojawiła się 

na drodze przebiegającej przez 
Zdziechowice. Przebudową  na-
wierzchni asfaltowych objęte 
zostały także drogi powiatowe: 
przebiegająca przez Szlachcin, 
Winną Górę, fragment drogi w 
ul. Nekielskiej, oraz odcinek 
drogi biegnący od krajowej „je-
denastki” do Nietrzanowa. 

Filip Waligóra

Nowa nawierzchnia drogi w Zdziechowicach                foto um

Wyremontowany odcinek drogi w Nietrzanowie                foto um

Nie wszyscy podłączeni
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
wysłał do właścicieli nieruchomości oraz najemców lokali usy-
tuowanych wzdłuż ulic, gdzie została wybudowana kanalizacja 
sanitarna, informację o obowiązku podłączenia się do kanali-
zacji.
Zgodnie z § 4 rozdziału II 
Uchwały 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, 
wydanej na podstawie Ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, przyłączenie nie-

Łącznik dla 
Begiera
Zakład Drogowo – Transpor-
towy Sławomir Begier z Nekli 
wybuduje łącznik drogowy 
pomiędzy ulicą Spacerową  
i Plażową, a powstającą ob-
wodnicą śródmiejską. 

Przetarg na budowę łącznika, 
który został ogłoszony przez 
Gminę Środa Wielkopolska 25 
maja br., został rozstrzygnięty 
14 czerwca. Do przetargu sta-
nęły w sumie cztery podmioty. 
Zwycięzcą przetargu  został 
Zakład Drogowo – Transportowy 
Sławomir Begier z Nekli, który 
za wykonanie inwestycji prze-
targowej zaproponował  naj-
niższą kwotę - 121.999,64 zł 
brutto. Najdroższa oferta, która 
wpłynęła na przetarg, wynio-
sła ponad 150 tysięcy złotych. 
Przedmiotem niniejszego zamó-
wienia jest budowa drogi, która 
połączy nowobudowaną ob-
wodnicę miasta (biegnącą od ul. 
Weychana do ul. Gnieźnieńskiej) 
z ulicą Spacerową i Plażową. 
Długość projektowanego odcin-
ka drogi wynosi 61 m. Droga 
zostanie wykonana z nawierzch-
ni z betonu asfaltowego wraz z 
krawężnikami. Dodatkowo w 
obrębie drogi wybudowany zo-
stanie ciąg pieszo – rowerowy 
oraz chodnik wraz z oznako-
waniem. Inwestycja ma zostać 
wykonana do 14 września tego 
roku. Więcej informacji na te-
mat rozstrzygniętego przetargu 
zainteresowane podmioty mogą 
znaleźć na stronie internetowej 
www.sroda.wlkp.pl w zakładce 
Biuletyn Informacji Publicznej.

Filip Waligóra

ruchomości do wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej jest obo-
wiązkowe w terminie 2 miesię-
cy od dnia przekazania jej do 
eksploatacji. 
Jak mówi Zbigniew Antkowiak, 
Kierownik Referatu Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska, wysłane 
do właścicieli nieruchomości 
pisma o obowiązku podłączenia 
się do sieci kanalizacyjnej mają 
na razie charakter informacyj-
ny. Należy jednak pamiętać, że 
Straż Miejska ma prawo nało-
żyć mandat do kwoty 500 zł za 
niepodłączenie się do wybudo-
wanej sieci kanalizacyjnej – do-
daje Zbigniew Antkowiak.

Filip Waligóra
policji za szybkie działanie, 
schwytanie sprawcy kradzieży 
oraz przekazanie skradzionych 
elementów gminie. Zwracamy 
się z uprzejmą prośbą do miesz-
kańców Środy Wielkopolskiej o 
szybkie zgłaszanie podobnych 
incydentów średzkiej policji. 
Pomoże to nie tylko w złapaniu 
złodziei i odzyskaniu skradzio-
nych elementów, ale także przy-
czyni się do uniknięcia więk-
szych tragedii.
Również we wtorek, 26 czerwca 
tego roku, Policja ujęła sprawcę 
niszczenia kontenerów z toale-
tami, które zostały ustawione  
w parku Łazienki. 

Daniel Rydian

Projekt przebudowy ul. Marcinkowskiego
Gmina Środa Wielkopolska przygotowała projekt przebudowy w technologii asfaltowej  ul. Mar-
cinkowskiego.

Ulica Marcinkowskiego mia-
łaby zostać przebudowana w 
technologii  asfaltowej na od-
cinku od ul. Niedziałkowskiego, 
aż po nowopowstające ron-
do przy ul. Brodowskiej. 
Wykonanie nowej nawierzchni 
ul. Marcinkowskiego miałoby 
zostać przeprowadzone w po-
dobny sposób jak w ubiegłym 
roku przebudowana została 
nawierzchnia ul. 27  Grudnia. 
Przypomnijmy, że wówczas 

na istniejącą trylinkę w ul. 27 
Grudnia bezpośrednio nałożo-
ny został asfalt. Wykonawcą 
tych prac był Zakład Drogowo 
– Transportowy Sławomir 
Begier z Nekli. Koszt przebu-
dowy niniejszej ulicy wyniósł 
154.746,30 zł. 
Zgodnie z projektem przebudo-
wy ul. Marcinkowskiego, poza 
wykonaniem nowej nawierzch-
ni drogi w ulicy, mają zostać 
wykonane także nowe zjazdy 

z kostki, uregulowane zostanie 
również odwodnienie ulicy. Na 
ul. Marcinkowskiego pojawi 
się również nowa ścieżka pie-
szo – rowerowa, która jak mówi 
Michał Orłowski, Naczelnik 
Inwestycji i Zamówień średz-
kiego urzędu, wpisuje się w plan 
nowych tras rowerowych na te-
renie miasta oraz gminy. 

Filip Waligóra
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Trwa budowa budynku 
socjalnego
Przy ul. Harcerskiej w Źrenicy trwa budowa parterowego, 
sześciolokalowego budynku socjalnego. Wykonawcą prac jest 
Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Cegiełka” z Jaroci-
na.

ne, gazowe, elektryczne oraz 
przyłącze kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Inwestycja obej-
muje także wykonanie przyłą-
czy wewnętrznych: instalacji 
ziemnej i ciepłej wody, insta-
lacji c.o., instalacji elektrycz-
nej, gazowej oraz montaż kotła 
gazowego.  
Powstający  budynek  socjalny 
zostanie wyposażony w  zle-
wozmywaki wraz z szafkami, 
kabiny natryskowe wraz z bro-
dzikiem, sedesy typu kompakt, 
umywalki, baterie umywalko-
we i natryskowe oraz kuchenki 
elektryczne. 
Zgodnie z zawartą umową bu-
dynek ma zostać wykonany do 
15 listopada tego roku.

Filip Waligóra

Boisko zrobi Kukulski
W dniu 5 czerwca tego roku Gmina Środa Wielkopolska zawarła umowę z konsorcjum, którego 
liderem jest Firma Robót Drogowych Krzysztofa Kukulskiego z Kijewa, na budowę boiska wielo-
funkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej.
Powierzenie konsorcjum wyko-
nania inwestycji nastąpiło w dro-
dze przetargu nieograniczonego 
ogłoszonego przez Gminę Środa 
Wielkopolska. Rozstrzygnięcie 
niniejszej procedury nastąpiło 
w dniu 28 maja tego roku. Cena 
zaproponowana przez konsor-
cjum za wybudowanie boiska 
wyniosła 281.424,00 zł brutto  
i była najniższą spośród cen za-
proponowanych przez uczestni-
ków przetargu. Najwyższa pro-
ponowana cena za wykonanie 
inwestycji przekraczała kwotę 
400 tysięcy złotych. Zgodnie  
z zawartą umową, boisko  
w Słupi Wielkiej musi być goto-
we do 21 września br.

Boisko w Słupi Wielkiej
Wykonanie boiska w Słupi 
Wielkiej obejmuje budowę 
boiska sportowego wielofunk-
cyjnego do gry w piłkę ręczną, 
koszykówkę, siatkówkę i tenisa 

ziemnego wraz z ogrodzeniem  
i odwodnieniem oraz skocznię 
do skoku w dal. 
Nawierzchnia boiska sporto-
wego ma zostać wykonana  
z trawy sztucznej o wysokości 
włókna 15 mm. Bieżnia skoczni 
do skoku w dal wykonana zosta-
nie 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  wyposażenia boiska 
do tenisa wejdą: dwa słupki alu-

miniowe montowane w tulejach  
z regulacją wysokości mocowa-
nia siatki i mechanizmem nacią-
gowym, siatka całosezonowa. 
Wyposażenie boiska do pił-
ki ręcznej będzie obejmowało 
dwie bramki typowe z regulacją 
mocowania siatki oraz siatkę ca-
łosezonową. Teren wokół boiska 
ma być trawiasty, a jego ogro-
dzenie panelowe na słupkach. 
Łączna powierzchnia zabudowy 
projektowanego boiska sporto-
wego wielofunkcyjnego wynie-
sie 946,00 m2, a powierzchnia 
zabudowy projektowanej skocz-
ni do skoku w dal: 31,74 m2.

Więcej szczegółów na te-
mat inwestycji można zna-
leźć na stronie internetowej  
www.sroda.wlkp.pl w zakładce 
Biuletyn Informacji Publicznej.

Filip Waligóra

Wykonawca budowy obiek-
tu socjalnego został wybrany  
w drodze przetargu  
nieograniczonego przeprowa-
dzonego przez Gminę Środa 
Wielkopolska. Kosz budowy 
budynku wynosi 660.163,65 zł 
brutto. 
W powstającym budynku so-
cjalnym będzie się znajdowało 
6 lokali mieszkalnych – czte-
ry lokale jednopokojowe oraz 
dwa lokale dwupokojowe. Poza 
pomieszczeniami mieszkal-
nymi, budynek będzie posia-
dał kotłownię oraz przestrzeń 
gospodarczą. 
Poza robotami budowlanymi, 
wykonawca gminnej inwestycji 
wykona także roboty instalacyj-
ne zewnętrzne: przyłącza wod-

Budowa budynku socjalnego                   foto um

Altana „Tumidaj”
Kilka tygodni temu w Parku Łazienki na charakterystycznym wzniesieniu usytuowana została 
altana „Tumidaj”.

Altana wpisała się już w zabyt-
kowy charakter Parku Łazienki. 
Jak mówi Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień, ustawienie  
w Łazienkach altany jest nawią-
zaniem do historii tego miejsca. 
Starsi średzianie powinni pa-
miętać, że kilkadziesiąt lat temu 
w Parku Łazienki znajdowała 
się tzw. budka „Tumidaj”.  

Współczesna budka „Tumidaj” 
to prosta drewniana altana mo-
gąca chociażby służyć schro-
nieniu przed deszczem osobom 
przebywającym w parku. Budka 
może być także miejscem wy-
poczynku dla wszystkich śre-
dzian, którzy będą korzystać  
z urządzeń fitness, które za kil-
ka tygodni zostaną usytuowane 
w pobliżu altany. Będzie to już 

tym samym trzeci plac fitness na 
terenie naszego miasta. 

Altana dodała nowych walo-
rów estetycznych przestrzeni 
parkowej na Łazienkach, dla-
tego prawdopodobnie w naj-
bliższym czasie podobna altana 
zostanie ustawiona w „parku na 
łabędziach”.  

Filip Waligóra

Altana Tumidaj na Łazienkach                          foto um

Nadzór z Warszawy
Przy realizacji inwestycji  pn. „Rozbudowa kolektorów sani-
tarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska” 
nadzór inwestorski sprawować będzie firma ECM Group Pol-
ska S.A. z Warszawy.
Wykonawca nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją inwestycji 
dotyczącej rozbudowy kolek-
torów sanitarnych wraz z od-
budową ulic na terenie Środy 
Wielkopolskiej został wybrany 
w drodze przetargu nieograni-
czonego  ogłoszonego przez 
gminę w dniu 30 maja. 
W niniejszym przetargu wzięło 
łącznie udział pięć przedsiębior-
ców. Kryterium wyboru wyko-
nawcy nadzoru było spełnienie 
przez niego wszystkich warun-
ków formalnych zadania okre-
ślonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz 
zaproponowanie najniższej 
ceny jego wykonania. Niniejsze 
warunki spełniła firma ECM 
Group Polska S.A. z Warszawy, 

która nadzór inwestorski wy-
ceniła na kwotę 283.100,04 zł 
brutto. Dodajmy, że najwyższa 
wycena zadania przedstawiona 
w przetargu przekroczyła kwotę  
600 tysięcy złotych brutto. 
Inwestycja rozbudowy kolek-
torów sanitarnych jest dofi-
nansowana ze środków unij-
nego Funduszu Spójności  
w ramach programu operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. 
Wykonanie całego zadania 
zostało rozłożone w czasie na 
okres 2 lat i zakończy się w po-
łowie 2014 roku. 
W całym okresie trwania inwe-
stycji nadzór nad jej wykonanie 
pełnić będzie właśnie przedsię-
biorstwo z Warszawy.

Filip Waligóra
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Nowe piłkochwyty                     foto um

Straty na 3 mln złotych
Swoją pracę zakończyła specjalna komisja powołana przez wo-
jewodę wielkopolskiego, szacująca straty spowodowane przez 
zimowe mrozy, które wystąpiły na terenie Gminy Środa Wiel-
kopolska. Łączna wartość oszacowanych przez komisję strat  
w rolnictwie wyniosła ponad 3 mln złotych.
W związku z dużymi mro-
zami, jakie miały miejsce  
w styczniu i lutym, rolnicy  
z terenu gminy mogli zgłaszać  
w Referacie Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
wnioski o pomoc finansową. 
Jak mówi Zbigniew Antkowiak, 
Kierownik Referatu Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska, w sumie 
do zarządzanej przez niego jed-
nostki urzędu wpłynęło ponad 
300 wniosków rolników, któ-
rych uprawy zostały zniszczone 
przez mrozy. 
Szacowaniem start rolników 
zajęła się specjalna komisja 
powołana przez wojewodę 
wielkopolskiego w skład któ-
rej, poza przedstawicielami 
Urzędu Miejskiego, wszedł 
przedstawiciel Wielopolskiej 
Izby Rolniczej oraz pracow-
nik Wielkopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. 

Z protokołów opracowa-
nych przez komisję wynika, 
że na terenie gminy mroza-
mi dotknięte zostało około  
2 tysiące ha powierzchni upraw 
rolnych. Łącznie starty zostały 
oszacowane na kwotę powy-
żej 3 mln złotych. Jak mówi 
Zbigniew Antkowiak, straty  
w rolnictwie spowodowane mro-
zami dotyczą głównie upraw: 
jęczmienia ozimego, pszenicy 
ozimej, pszenżyta ozimego,  
a także rzepaku.
O pomoc finansową w związ-
ku ze zniszczeniem upraw spo-
wodowanych mrozami w for-
mie kredytów preferencyjnych 
mogą ubiegać się tylko rolnicy, 
których straty w uprawach wy-
niosły powyżej 30 %. Jak mówi 
Zbigniew Antkowiak do takiej 
pomocy kwalifikuje się 97 wła-
ścicieli gospodarstw rolnych.

Filip Waligóra

Piłkochwyty dla bezpieczeństwa
W ostatnim czasie na boiskach przy ul. Topolskiej oraz na Osiedlu Piastowskim zamontowane 
zostały tzw. piłkochwyty. 
Gmina Środa Wielkopolska po-
dejmuje działania zmierzające 
do poprawy zagospodarowania 
średzkich placów zabaw i boisk 
sportowych. 
W ostatnim czasie na boiskach 
sportowych, przy ul. Topolskiej 
oraz na Osiedlu Piastowskim, 
zamontowane zostały za bram-

kami piłkochwyty, czyli pio-
nowe konstrukcje pokryte 
siatką, zabezpieczające przed 
wypadnięciem piłki poza teren 
boiska. Celem tych urządzeń 
jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa, przede wszystkim osób 
korzystających z obiektów 
sportowych, kierowców sa-

mochodów, czy mieszkańców 
budynków zlokalizowanych  
w pobliżu boisk. Jak mówi 
Michał Orłowski, naczel-
nik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień, koszt zamontowa-
nych urządzeń wyniósł około  
20 tysięcy złotych.

Filip Waligóra 

Na kilku nawierzchniach dróg gminnych w Środzie Wielkopolskiej oraz w Winnej Górze wyko-
nane zostały nowe nakładki asfaltowe.

Nowe nakładki asfaltowe

Położenie nowych nakładek as-
faltowych na niektórych gmin-
nych drogach jest wynikiem 
realizacji inwestycji gminnej, 
na której wykonanie już w lu-
tym został ogłoszony  przetarg 
nieograniczony. 
Nowe nakładki asfaltowe zo-
stały położone w: ul. Chudoby 
- od ul. Prądzyńskiego 
do ul. Głowackiego - dł.  
300 m,  ul. Jackowskiego 
- od ul. Prądzyńskiego do  
ul. Kochanowskiego - dł.  

300 m, ul. Kochanowskiego - od 
ul. Hallera do ul. Jackowskiego 
- dł. 280 m, ul. Słonecznej 
- od ul. Białkowskiego do  
ul. Gnieźnieńskiej - dł. 736 m 
oraz  ul. Białkowskiego - od  
ul. Słonecznej do ul. Szlafroka 
- dł. 202 m. 
Wykonawcą nowej nawierzch-
ni niniejszych jezdni było 
konsorcjum firm: ALSTAL 
– DROGI Spółka z o.o.  
z Mogilna oraz ALSTAL GRUPA 
BUDOWLANA Spółka z o.o.  

z okolic Inowrocławia. 
Całkowity koszt robót wykona-
nych przez konsorcjum wyniósł 
298.125,74 zł brutto. 
Nowa nakłada asfaltowa została 
także nałożona na nawierzchnię 
drogi gminnej w Winnej Górze 
(droga gminna od Brzezia  
i cmentarz). Jej wykonawcą było 
Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Handlowe „Marzyński” Spółka 
z o.o. Cena wykonania tego za-
dania wyniosła 104.154,30 zł 
brutto.  Filip Waligóra

Nawierzchnia ul. Słonecznej przed remontem              foto um Nowa nawierzchnia drogi ul. Słonecznej                 foto um

Szkoła Żeglarstwa w Środzie Wielkopolskiej
Kilka tygodni temu Gmina Środa Wielkopolska zakupiła pięć żaglówek szkoleniowych typu  Optymist. W pierwszym tygodniu lipca nad średzkim jeziorem zostanie 
zorganizowany pokaz żaglówek wraz z rekrutacją dzieci do „średzkiej szkoły żeglarstwa”.
Zajęcia z żeglarstwa na żaglów-
kach klasy Optymist skierowane 
są dla grupy dzieci w wieku 7-15 
lat. Nabór do grup „od podstaw” 
skierowany jest do grupy dzieci 
w wieku 7-12 lat. 
Zaznaczmy, że nad średzkim je-
ziorem będą prowadzone tylko 
zajęcia w grupach „od podstaw”, 
a więc uczniami szkoły żeglar-
stwa mogą być tylko dzieci  
w wieku 7 – 12 lat. Prowadzącym  
zajęcia na żaglówkach typu 
Optymist będzie instruktor że-
glarstwa Patryk Różański. 
Prowadzący wszystkich zainte-
resowanych zaprasza na specjal-
ny pokaz połączony z rekrutacją 
dzieci do szkoły żeglarstwa, któ-
ry odbędzie się 4 i 6 lipca nad 

średzkim jeziorem w godzinach 
17.00 – 19.00.  Zainteresowane 
osoby powinny wziąć ze sobą 
ubranie na przebranie.
Instruktor żeglarstwa, któ-
ry będzie prowadził zajęcia  
w Środzie Wielkopolskiej ofe-
ruje utworzenie grup szkolenio-
wych maksymalnie dziesięcio-
osobowych. Miesięczny wymiar 
godzin szkolenia będzie wynosił 
30 godzin. Zajęcia na wodzie 
oraz zajęcia z teorii i motoryki 
w bieżącym roku będą się odby-
wały w miesiącach od lipca do 
października. W okresie zimo-
wym (październik – marzec) za-
jęcia z teorii i motoryki będą się 
odbywały na basenie oraz sali 
gimnastycznej. W przyszłym 

roku sezon zajęć na wodzie roz-
począłby się w kwietniu. 
W ofertę szkoły żeglarstwa 
wchodzi przeprowadzenie za-
jęć mających na celu nauczenie 
dzieci podstaw żeglowania przy 
pomocy żaglówki szkoleniowej 
klasy Optymist (budowa jachtu, 
sterowanie jachtem, technika 
prowadzenia jachtu, podsta-
wowe umiejętności taktyczne - 
pływanie docelowe). Szkolenia 
obejmują także m.in.  naukę 
umiejętności niezbędnych do 
bezpiecznego przebywania nad 
wodą,  zajęcia z ekologii i po-
szanowania przyrody,  zajęcia  
z podstaw pierwszej pomo-
cy - posługiwanie się „rzutką” 
ratowniczą, wyciąganie kolegi  

z wody do żaglówki / motorów-
ki na pomost.  
Miesięczny koszt zajęć w gru-
pie 10 - osobowej dla jedne-
go uczestnika wynosi 200 zł. 
Dodatkowe informacje  pojawią 
się na tworzonej stronie interne-
towej www.ukzsroda.pl.
Głównym pomysłodawcą za-
kupu przez Gminę Środa 
Wielkopolska żaglówek oraz 
utworzenia Szkoły Żeglarstwa 
jest Paweł Dopierała, 
Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej oraz Przewodniczący 
Komisji Infrastruktury Rady 
Miejskiej. Liczę, że szkoła że-
glarstwa zainteresuje Średzian, 
którzy chętnie będą posyłać 
swoje dzieci na lekcje z żeglar-

stwa. Przedstawiony przeze 
mnie pomysł zakupu żagló-
wek i uruchomienia szkoły 
uzyskał poparcie Burmistrza 
Wojciecha Ziętkowskiego, za co 
jestem Burmistrzowi niezwykle 
wdzięczny. Pragnę też uspoko-
ić wędkarzy, zajęcia na wodzie 
nie będą dla nich utrudnieniem, 
a podczas szkolenia nie bę-
dzie używany silnik spalinowy  
i łódź motorowa. Mam także na-
dzieję, że zajęcia z żeglarstwa 
będą cieszyły się dużym zainte-
resowaniem, co pozwoli w nie-
dalekiej przyszłości utworzyć 
w naszym mieście Uczniowski 
Klub Żeglarstwa – mówi radny 
Dopierała. 

Filip Waligóra 
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Medal 
dla Księdza Błażeja
14 czerwca tego roku Burmistrz Środy Wielkopolskiej Wojciech 
Ziętkowski przyznał księdzu dr. Błażejowi Dojasowi medal 
„Środa maioris poloniae gratias agit et meminit”.
Decyzją Księdza Arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego, 
Metropolity Poznańskiego, do-
tychczasowy proboszcz parafii 
św. Katarzyny w Bagrowie oraz 
św. Wawrzyńca w Mącznikach, 
z dniem 1 lipca 
2012 roku został 
przeniesiony na 
stanowisko pro-
boszcza do para-
fii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
w Smolicach.  
W uznaniu dla pra-
cy księdza Błażeja, 
który doprowadził 
do gruntownego 
odnowienia za-
bytkowych drew-
nianych kościo-
łów w Bagrowie 
i Mącznikach, 
B u r m i s t r z 
Ziętkowski przy-
znał medal „Środa 
maioris poloniae gratias agit et 
meminit”, co znaczy „Miasto 
Środa dziękuje i pamięta”. 
Przypomnijmy, że niniejszy 
medal został po raz pierw-
szy nadany przez Wojciecha 
Ziętkowskiego w tym roku 
pod koniec stycznia w cza-
sie Koncertu Noworocznego. 
Medal jest wyrazem wdzięczno-
ści Burmistrza Ziętkowskiego 
dla różnych osób za wkład 

włożony w pomyślny rozwój 
Gminy Środa Wielkopolska na 
niwie różnych dziedzin życia 
społecznego, gospodarczego  
i kulturalnego.  
Niewątpliwie powyższe kry-

teria spełnia  
ks. Błażej Dojas. 
Z r e a l i z o w a n e 
przez niego przed-
sięwzięcie odno-
wienia zabytko-
wych kościołów 
wymagało du-
żych nakładów 
finansowych, ale 
przede wszyst-
kim osobistego 
zaangażowania 
księdza probosz-
cza. Dzięki jego 
bezinteresownej 
pracy nasza spo-
łeczność lokalna 
może cieszyć się 
pięknymi kościo-

łami stanowiącymi unikalny 
zabytek.
Ksiądz Błażej Dojas objął pa-
rafię w Mącznikach i Bagrowie  
w 2008 roku. Odchodzącego 
proboszcza zastąpi ksiądz 
Michał Lewandowski. 
Księdzu dr. Błażejowi Dojasowi 
życzymy wszelkiej pomyślność 
w pracy duszpasterskiej na no-
wej placówce w Smolicach. 

Filip Waligóra

Wschodnia obwodnica zaprojektowana
Spółka jawna SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokora opracowała projekt wschodniej obwod-
nicy miasta, która ma połączyć drogę wojewódzką nr 432 Śrem – Września z drogą powiatową  
w ul. Brodowskiej.
Wykonawca projektu wschod-
niej obwodnicy miasta - przed-
siębiorstwo SMP Projektanci 
Szuba, Matysiak, Pokora zo-
stało wyłonione w drodze prze-
targu nieograniczonego ogło-
szonego przez Gminę Środa 
Wielkopolska.
Przygotowany przez przedsię-
biorstwo projekt obwodnicy za-
kłada skomunikowanie dla ruchu 
ciężkiego drogi wojewódzkiej 
nr 432 Śrem – Września z drogą 
powiatową w ul. Brodowskiej, 
tworząc rzeczywistą ramę objaz-
dową wokół Środy. Dokument 
zakłada zamontowanie na 
skrzyżowaniach projektowanej 
drogi trzech rond o średnicy  

30 m oraz jednego dużego ronda 
o średnicy 40 m. Ronda zostaną 
oświetlone.
Na odcinku projektowa-
nej obwodnicy, w rejonie  
ul. Harcerskiej przy Źrenicy, 
zaprojektowano wykonanie 
ścieżki pieszo – rowerowej, któ-
ra jest wpisana w plan budowy 
ścieżek rowerowych w mieście  
i gminie. Na pierwszym odcinku 
drogi przy ul. Brodowskiej za-
projektowane zostało urządze-
nie hydro – techniczne : most 
prowadzący przez istniejący 
ciek wodny. Urządzenie dotyczy 
przekroczenia rzeki Maskawy. 
Całość projektowanej obwod-
nicy wynosi 3174 m długości. 

Będzie ona jednopasmowa (każ-
dy pas o szerokości 3,5 m).
Projektowana droga składa 
się z dwóch etapów. Zgodnie  
z projektem, I etap drogi prze-
biega od ul. Brodowskiej do  
ul. Harcerskiej, natomiast  II etap 
od ul. Harcerskiej do Ruszkowa. 
Projekt wschodniej obwodnicy 
miasta został przedstawiony do 
akceptacji Burmistrzowi Środy 
Wielkopolskiej Wojciechowi 
Ziętkowskiemu. Burmistrz pro-
jekt zaakceptował.
Przygotowanie projektu 
wschodniej obwodnicy miasta 
kosztowało gminę 111.438,00 zł 
brutto.  

Filip Waligóra

Plan wschodniej obwodnicy miasta

Wirtualna Urzędniczka
Kilka tygodni temu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
po prawej stronie pojawiła się zakładka Wirtualna Urzędnicz-
ka. Celem Wirtualnej Urzędniczki jest pomoc petentom w zała-
twieniu spraw urzędowych. 
Wirtualna Urzędniczka nazywa 
się Anna. Każda osoba zainte-
resowana załatwieniem okre-
ślonej sprawy z zakresu Urzędu 
Miejskiego może w odpowied-
nim polu zakładki zadać py-
tanie Wirtualnej Urzędniczce. 
Najczęściej zadawane pytania 
urzędniczce dotyczą tematów: 
uzyskania pozwolenia o wa-
runkach zabudowy, wpisu do 
CEDIG, zawarcia małżeństwa, 
podatku od nieruchomości. 
Zainstalowaniem Wirtualnej 
Urzędniczki na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego – www.
sroda.wlkp.pl, zajęła się firma 
InteliWISE S.A. z Warszawy. 
Koszt zamontowania usługi wy-

niósł gminę około 6 tysięcy zło-
tych brutto. 
Pomysłodawcą Wirtualnej 
Urzędniczki był Burmistrz 
Miasta Wojciech Ziętkowski. Jak 
powiedział redakcji Burmistrz 
Wojciech Ziętkowski, procedu-
ry załatwiania spraw w Urzędzie 
Miejskim są dla przeciętnych 
petentów trudne i niezrozumia-
le. Wiele osób nie wie w jakim 
wydziale należy załatwić okre-
śloną sprawę, ile czasu należy 
czekać na wydanie odpowied-
niego dokumentu. Wirtualna 
Urzędniczka ma na celu ułatwić 
załatwienie petentom określonej 
sprawy w Urzędzie Miejskim. 

Filip Waligóra
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Trwa budowa remizy
W Brodowie trwa budowa remizy strażackiej dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Budowę prowadzi Przedsiębior-
stwo Budowlano – Handlowe Stanisław Hadrzyński  
z Kotlina.
Wykonanie budowy remizy 
zostało powierzone niniejsze-
mu przedsiębiorstwu w drodze 
przetargu nieograniczonego, 
do którego zgłosiło się łącz-
nie 10 podmiotów. Koszt bu-
dowy obiektu wyniesie gminę  
539.122,22 zł brutto. Zgodnie  
z zawartą umową między gmi-
ną, a firmą z Kotlina, budowa 
obiektu w Brodowie powinna 
zakończyć się do końca paź-
dziernika tego roku.

Robót ciąg dalszy…
Przypomnijmy, że roboty 
związane z budową remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
stanowiące  I etap prac wybudo-
wania w Brodowie pomieszczeń 
oraz garaży OSP (parter) wraz  
z pomieszczeniami świetlicy 
wiejskiej (I piętro), rozpoczę-
ły się już w ubiegłym roku. 
Wówczas  w wyniku ogłoszo-
nego przetargu wykonawcą 
zadania w marcu 2011 roku zo-
stało przedsiębiorstwo PPHU 

PEWNIAK z Mosiny. 
Przedsiębiorstwo zreali-
zowało wtedy część prac w za-
kresie robót ziemnych i funda-
mentowych, część ścian parteru 
i instalacji podposadzkowych. 
W sierpniu 2011 roku wykonaw-
ca zadania odstąpił od dalszych 
prac związanych z budową par-
teru niniejszego budynku. Urząd 
Miejski chciał jeszcze w zeszłym 
roku ogłosić ponowny przetarg 
na dokończenie I etapu inwesty-
cji w Brodowie. Wówczas jed-
nak sołtys Brodowa oraz władze 
Ochotniczej Straży Pożarnej po-
prosili, żeby wstrzymać ogłosze-
nie przetargu oraz przeprojekto-
wać budynek  w Brodowie. 
Wynikało to z faktu, że obiekt, 
w którym miała się mieścić re-
miza oraz garaże, zaprojekto-
wany był z dwoma garażami. 
Później okazało się, że OSP  
w Brodowie otrzyma trzeci 
pojazd i będzie potrzebny do-
datkowy garaż. Z tego powodu 
pojawiła się prośba o przepro-

Remiza w trakcie budowy                         foto um

Nowy wygląd parku 
przy ul. Lipowej
Zakończyła się rewitalizacja parku przy ul. Lipowej. Renowa-
cję parku przeprowadził Wydział Inwestycji i Zamówień Urzę-
du Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. 
W ramach prac wykonanych  
w parku naprzeciw Gimnazjum 
nr 1 zostały zamontowane nowe 
ławki z oparciami, które zastąpi-
ły stare, zniszczone. Na terenie 
parku pojawiły się także nowe 
ławki murowane bez oparcia. 
W ramach rewitalizacji w par-
ku wytyczona została nowa 
geometria ścieżek parkowych, 
przy częściowym wykorzy-
staniu dotychczasowych kra-
wężników. Ścieżki zostały 
pokryte kruszywem z ciągów 
pieszo - rowerowych. 
Dodajmy, że w ramach zmian  
w zagospodarowaniu parku przy 
ul. Lipowej, na dotychczaso-
wym boisku do gry w piłkę noż-
ną usytuowany został pierwszy 
na terenie Środy Wielkopolskiej 
plac fitness. Wcześniejsze bo-
isko zostało zlikwidowane ze 
względu na funkcjonujące przy 
Gimnazjum nr 1 Boisko Orlik. 

W parku dokonano także no-
wych nasadzeń krzewów oraz 
pielęgnacji istniejącego drze-
wostanu. Całkowity koszt 
rewitalizacji obszaru przy  
ul. Lipowej wyniósł około  
50 tysięcy złotych. 
Teraz należy mieć nadzieję, 
że o odnowiony teren parku 
będą dbać wszyscy średzianie. 
Przypomnijmy, że w ostatnim 
czasie park był nieustannie 
niszczony przez wandali, któ-
rzy przewracali pojemniki na 
śmieci, dewastowali regulaminy 
parkowe, niszczyli sprzęt zaba-
wowy na placu zabaw. 

Ostatnio obiektem wandalizmu 
stał się plac fitness. Nieznani 
sprawcy powyginali ustawione 
tam urządzenia. Każdorazowe 
usunięcie aktów wandalizmu 
kosztuje gminę spore pieniądze. 

Filip Waligóra

Nowe toalety 
w parku Łazienki
Jeszcze przed Średzkimi Sejmikami Kultury, które odbywały 
się na przełomie maja i czerwca, w Parku Łazienki ustawione 
zostały cztery kontenery z ośmioma toaletami. 
Kontenery zostały sprowadzone 
z Austrii. Łączny koszt toalet, 
wraz z transportem, wyniósł 13 
tysięcy euro. Sanitariaty zostały 
zakupione przez gminną spółkę 
Środa XXI Sp. z o.o. 
Jak mówi Marcin Bednarz, 
prokurent spółki Środa XXI  
Sp. z o.o., nowe toalety mają 
służyć wszystkim średzianom 
nie tylko w czasie miejskich im-
prez, które będą organizowane 
w Parku Łazienki, ale przez cały 
rok. Kontenery, które zostały 
ustawione na Łazienkach, poza 
sanitariatami, wyposażone są  
w umywalki oraz mydelniczki. 
Nowe kontenery padły już ofia-

rą wandali, którzy powybijali 
w nich szyby. Jak mówi Paweł 
Ludwiczak, Komendant Straży 
Miejskiej, w związku z incy-
dentami niszczenia nowych to-
alet zadaniem priorytetowym 
dla Straży Miejskiej stało się 
założenie kamer monitoringu 
miejskiego w okolicach konte-
nerów. Podjęliśmy już działania 
mające na celu zamontowanie 
dwóch kamer w Parku Łazienki 
skierowanych na toalety – doda-
je Komendant Ludwiczak. 
Obecnie toalety na Łazienkach 
są nieczynne. Ponowne otwarcie 
toalet będzie możliwe dopiero 
po zainstalowaniu monitoringu 

w parku. Urząd 
Miejski apelu-
je do wszyst-
kich miesz-
kańców Środy 
Wielkopolskiej, 
którzy w przy-
szłości będą 
świadkami nisz-
czenia toalet na 
Łazienkach, aby 
zgłaszali te in-
cydenty Policji.       
Filip Waligóra

jektowanie planowanego bu-
dynku – mówi Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Urzędu Miejskiego. 
Jeszcze w zeszłym roku został on 
przeprojektowany. Planowana 
powierzchnia obiektu została po-
większona o dodatkowy garaż,  
a Gmina Środa Wielkopolska uzy-
skała pozwolenie zamienne na 
budowę świetlicy z częścią OSP  
w Brodowie. 
Przypomnijmy, że budowa no-
wej strażnicy w Brodowie jest 
spowodowana tym, że istniejąca 
strażnica stoi na gruncie prywat-
nym i niestety właściciel działki 
wypowiedział strażnicy umowę, 
zatem gmina jest zmuszona po-
stawić nową strażnicę w nowym 
miejscu. 
Dodajmy również, że Gmina 
Środa Wielkopolska stara się  
o pozyskanie środków unijnych 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, 
z których miałaby zostać sfinan-
sowana budowa świetlicy wiej-
skiej w Brodowie na I piętrze 
budowanego obecnie obiektu 
strażnicy. Filip Waligóra 

Toalety z wybitymi szybami                       foto um

Dziś 
absolutorium
Dzisiaj, 28 czerwca 2012 roku, 
w Ośrodku Kultury w Środzie 
Wielkopolskiej odbędzie się 
XXIII Sesja Rady Miejskiej, 
podczas której radni miejscy 
zdecydują o udzieleniu Burmi-
strzowi Miasta Wojciechowi 
Ziętkowskiemu absolutorium 
z wykonania budżetu gminy 
za 2011 rok. 
Sesja Rady Miejskiej odbę-
dzie się o godzinie 15.30. 
Poza rozpatrzeniem projektu 
uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta absolu-
torium z wykonania budżetu 
gminy w ubiegłym roku, rad-
ni podejmą m.in. uchwały:  
w sprawie współpracy z mia-
stem Hennigsdorf w Niemczech, 
w sprawie nadania nowych 
nazw ulicom w Brodowie. 
Radni podejmą też kilkanaście 
uchwał geodezyjnych dotyczą-
cych zawarcia kolejnych umów 
dzierżawy lub najmu z osobami 
prawnymi bądź fizycznymi.
Sesja Rady Miejskiej została 
poprzedzona wspólnym posie-
dzeniem wszystkich komisji 
Rady Miejskiej, które odbyło 
się w środę, 27 czerwca 2012 
roku, na Sali Sesyjnej Urzędu 
Miejskiego.

Daniel Rydian

PrzeTarg 
Na ubezPieczeNie 
iNTeresów gmiNy

25 czerwca tego roku Gmina 
Środa Wielkopolska ogłosiła 
przetarg nieograniczony na 
ubezpieczenie majątku i in-
nych interesów gminy wraz  
z jej jednostkami organi-
zacyjnymi i instytucjami 
kultury.
Niniejszy przetarg składa się  
z trzech części. Część I do-
tyczy ubezpieczenia ma-
jątku i odpowiedzialno-
ści cywilnej Gminy wraz  
z jednostkami organizacyj-
nymi i instytucjami kul-
tury. Obejmuje ona ubez-
pieczenie mienia od ognia  
i innych zdarzeń losowych, 
ubezpieczenie mienia od 
kradzieży z włamaniem  
i rabunkiem, ubezpieczenie 
przedmiotów szklanych od 
stłuczenia, ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, 
ubezpieczenie sprzętu elek-
tronicznego, ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków podopiecznych 
Ośrodka Wsparcia Gminnej 
Świetlicy Terapeutyczno 
– Wychowawczej. 
Część II przetargu odnosi się 
do ubezpieczenia pojazdów 
mechanicznych posiadanych 
przez jednostki organizacyj-
ne i instytucje kultury Gminy 
Środa Wielkopolska w za-
kresie obowiązkowego ubez-
pieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, 
ubezpieczenia pojazdów od 
uszkodzenia i utraty AUTO 
CASCO, ubezpieczenia na-
stępstw nieszczęśliwych 
wypadków kierowcy i pa-
sażerów, bezskładkowego 
ubezpieczenia assistance 1.3. 
Część III przetargu dotyczy 
ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
członków OSP Gminy Środa 
Wielkopolska. Objęcie ubez-
pieczeniem dotyczy okresu 
36 miesięcy. 
Zainteresowane przetargiem 
podmioty mogą składać 
swoje oferty odrębnie na po-
szczególne zadania do dnia 
4 lipca tego roku do godziny 
10.00 w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego. 
Więcej informacji na temat 
gminnego zamówienia moż-
na znaleźć na stronie inter-
netowej www.sroda.wlkp.pl  
w zakładce Biuletyn 
Informacji Publicznej.
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Pływające pomosty  
już w lipcu
Do 11 lipca tego roku nad średzkim jeziorem zamontowane zo-
staną nowe pomosty pływające. Dostawą i montażem pomostów 
zajmie się przedsiębiorstwo F. W. „Guliver” z Mińska Mazo-
wieckiego.
Jak mówi Mieczysław Kurka, 
kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego, 
najprawdopodobniej nowe po-
mosty pływające zostaną za-
montowane nad średzkim je-
ziorem w pierwszym tygodniu 
lipca. 
Przypomnijmy, że dostawca po-
mostów – firma F. W. „Guliver”, 
został wybrany w drodze prze-
targu nieograniczonego, ogło-
szonego przez Gminę Środa 
Wielkopolska. Cena, jaką przed-
siębiorstwo zaproponowało za 
wykonanie przedmiotu przetar-
gu, wyniosła 189.700,59 zł brut-
to. Dodajmy również, że w tym 
roku zostanie przeprowadzony 
tylko I etap prac związanych  
z montażem pomostów pływają-
cych. Dokończenie rozpoczętej 
inwestycji nastąpi w przyszłym 
roku. W tym roku pomosty pły-
wające zostaną zamontowane 
od strony wypożyczalni sprzętu 
wodnego.
Głównym atutem nowych po-
mostów, tzw. pływających, bę-
dzie dostosowywanie się ich 
wysokości do poziomu wody 
w jeziorze. Nowe pomosty, 

w przeciwieństwie do poprzed-
nich, nie będą przytwierdzone 
do dna jeziora. Ich konstrukcja 
do dna zbiornika będzie przy-
twierdzona za pomocą specjal-
nych kotwic. 
Pomosty pływające będą wyko-
nane na bazie pływających syste-
mów segmentowych, łączonych 
za pomocą stalowych łączników 
przegubowych. Pokład pomostu 
będzie stanowić deska drewnia-
na grubości 32 mm, ryflowana, 
impregnowana ciśnieniowo. 
Do pomostów zostaną przymo-
cowane barierki, które zostaną 
zlokalizowane od strony otwar-
tego akwenu.  Pomosty  zostaną 
również wyposażone w trzy dra-
binki kąpielowe wykonane ze 
stali ocynkowanej ogniowo, ze 
stopniami drewnianymi wyko-
nanymi z deski impregnowanej 
ciśnieniowo. 
Więcej informacji na temat 
warunków technicznych, jakie 
będą spełniały pomosty pły-
wające, wszyscy zaintereso-
wani mogą znaleźć na stronie  
www.sroda.wlkp.pl w zakładce 
Biuletyn Informacji Publicznej.

Filip Waligóra

XXII Sesja Rady Miejskiej
We wtorek, 5 czerwca tego roku, w Ośrodku Kultury odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej. Jej 
głównym punktem było powołanie członków oraz przewodniczących nowych Komisji Stałych 
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. Podczas sesji radni podjęli w sumie 25 uchwał.
Większość uchwał, które rozpa-
trywane były na sesji, dotyczyły 
spraw geodezyjnych – wyra-
żenia zgody na zawarcie przez 
Burmistrza Miasta kolejnych 
umów najmu, bądź dzierżawy 
z osobami fizycznymi. Podczas 
sesji radni zdecydowali także  
o nadaniu nazw ulicom two-
rzącym obwodnicę miasta,  
od ul. Topolskiej do  
ul. Gnieźnieńskiej. 
Ulica pomiędzy ul. Topolską,  
a ul. Strzelecką, otrzymała na-
zwę  ks. Jana Krajewskiego, 
pierwszego powojennego pro-
boszcza Kolegiaty w latach 
1946 – 1979, odnowiciela ko-
ścioła i probostwa. Natomiast 
ulica pomiędzy ul. Strzelecką,  
a Nekielską, otrzymała nazwę 
ks. Jerzego Popiełuszki.

Nakładka na ul. Topolskiej
Podczas sesji Radni Miejscy 
podjęli uchwałę przekazującą 
pomoc rzeczową dla Powiatu 
Średzkiego do wysokości kwo-
ty 54 tysięcy złotych w postaci 
przebudowy części drogi powia-
towej nr 2410P ul. Topolskiej na 
odcinku od ul. Weychana do  
ul. Bławatkowej, w zakresie 
wykonania nakładki asfaltowej 
do cienkich warstw na gorąco.

Nowe komisje Rady Miejskiej
Głównym punktem XXII Sesji 
Rady Miejskiej było powołanie 
członków oraz przewodniczą-
cych nowych Komisji Stałych 
Rady Miejskiej. 
Utworzenie nowych komisji 
wymagało wprowadzenia zmian 
do Statutu Gminy, których radni 
dokonali na jednej z ostatnich 
sesji, która odbyła się w tym 
roku. W wyniku wprowadzo-
nych zmian radni utworzyli 
dwie nowe komisje: Komisję 
Infrastruktury oraz Komisję 
Kultury i Nazewnictwa – która 
wcześniej była komisją doraźną 
Rady Miejskiej. 
Poza utworzeniem nowych ko-
misji, dwie komisje otrzymały 
nową nazwę: nazwa Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej 
otrzymała nazwę Komisja 
Polityki Społecznej i Zdrowia, 
a dotychczasowa Komisja 
Oświaty, Kultury i Sportu, otrzy-
mała nazwę Komisja Oświaty  
i Sportu.  
Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej została Barbara 
Banaszak; Przewodniczącą 
Komisji Polityki Gospodarczej, 
Budżetu i Finansów została Róża 
Frąckowiak; Przewodniczącym 
Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Oświetlenie już niebawem
W dniu 13 czerwca tego roku spółka gminna Środa XXI Sp. z o. o. rozstrzygnęła przetarg nie-
ograniczony na budowę oświetlenia boiska hokejowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Sporto-
wej. Wykonawcą inwestycji został Zakład Elektroinstalacyjny Bogdana Wojciechowskiego. 
Na niniejszy przetarg do dnia 
4 czerwca tego roku, do sie-
dziby Spółki Środa XXI przy  
ul. Szarytek 8/45, wpłynęło 
łącznie osiem ofert. Podczas 
postępowania przetargowego 
odrzucone zostały cztery ofer-
ty, które nie spełniły wszystkich 
wymaganych warunków formal-
nych związanych z realizacją 
inwestycji budowy oświetlenia 
boiska. Spośród czterech po-
zostałych ofert spółka wybrała 
najkorzystniejszą ofertę za naj-
niższą kwotę 112.275,64 zł brut-
to, której autorem jest Zakład 
Elektroinstalacyjny Bogdana 
Wojciechowskiego.

Oświetlenie na czterech 
słupach
Przedmiotem rozstrzygnięte-
go przetargu jest wykonanie 
sztucznego oświetlenia boiska 
hokejowego o sile minimum 
200lx i maksimum 498lx.  

Instalacja oświetlenia zakła-
da montaż 4. słupów w wer-
sji wzmocnionej o wysokości  
18 m, zlokalizowanych w na-
rożnikach boiska poza obszarem 
sztucznej trawy i ogrodzenia. 
Przy każdym ze słupów znaj-
dzie się szafka SK1-SK4 zasila-
jąco - sterownicza. 
Zgodnie z pierwotnym pro-
jektem oświetlenie boiska 
miało stanowić sześć słupów. 
Jak mówi Marcin Bednarz, 
prokurent spółki Środa XXI 
oraz naczelnik Biura Obsługi 
Burmistrza, zgodnie z przedsta-
wionym niedawno przez spół-
kę programem funkcjonalno 
– użytkowym dla terenu OSiR, 
pomiędzy boiskiem do gry  
w hokeja, a boiskiem piłkarskim 
ma zostać wybudowany budy-
nek, na którym staną trybuny. 
Zamontowanie wokół boiska 
sześciu słupów znacznie ogra-
niczałoby kibicom widoczność 

podczas rozgrywek hokejowych, 
dlatego podjęliśmy decyzję  
o zamontowaniu czterech masz-
tów, a nie jak wcześniej plano-
waliśmy sześciu, co jest także 
rozwiązaniem tańszym – dodaje 
Marcin Bednarz. 
Swoje zadowolenie z inwe-
stycji budowy oświetlenia 
boiska hokejowego wyra-
ża także Paweł Dopierała, 
Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej oraz Przewodniczący 
Komisji Infrastruktury Rady 
Miejskiej. Jak mówi radny 
Dopierała, oświetlenie boiska 
hokejowego będzie posiadało  
w sumie moc 28 tys. WATT,  
a co najważniejsze będzie wypo-
sażone w możliwość regulowa-
nia mocy naświetlenia w zależ-
ności od potrzeby. Zamówienie 
ma zostać  w całości wykonane  
w ciągu 45 dni od dnia podpi-
sania umowy na wykonanie 
oświetlenia. Filip Waligóra

Środowiska został Bogusław 
Makowski; Przewodniczącym 
Komisji Oświaty i Sportu 
został Rafał Wieruszewski; 
Przewodniczącą Komisji 
Polityki Społecznej i Zdrowia 
została Elżbieta Małgowska; 
Przewodniczącym Komisji 
Kultury i Nazewnictwa 
został Wojciech Stalec; 
Przewodniczącym Komisji 
Infrastruktury został wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Dopierała. Wszyscy prze-
wodniczący komisji są członka-
mi klubu Zawsze dla Średzian. 

Więcej godzin dla pedagogów
Radni Miejscy na podstawie 
art. 42 ust. 7 ustawy – Karta 
Nauczyciela, który głosi, że 
obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć nauczycieli, m.in. pedago-
ga, logopedy i psychologa, okre-
śla organ prowadzący, podjęli 
decyzję o wydłużeniu tygodnio-
wego czasu pracy dla pedagoga 
szkolnego, logopedy szkolnego 
oraz psychologa szkolnego z 20 
godzin do 24 godzin. 
Wydłużenie wymiaru godzin ma 
wpłynąć na wydłużenie czasu 
zajęć prowadzonych bezpośred-
nio z uczniami. 

Filip Waligóra

Przetarg na Dębicz rozstrzygnięty
Gmina Środa Wielkopolska rozstrzygnęła przetarg nieograni-
czony na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dę-
bicz. Jego zwycięzcą zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
z Ruszkowa. Budowa tej kanalizacji będzie odbywała się przy 
dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
Rozstrzygnięty przetarg zo-
stał ogłoszony przez gminę  
w dniu 28 maja tego roku. Wzięło  
w nim udział w sumie  
13 przedsiębiorstw. 
Zwycięzcą przetargu zo-
stało Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe z Ruszkowa, 
które za wybudowanie kanaliza-
cji sanitarnej w Dębiczu zaofe-
rowało najniższą cenę w wyso-
kości 549.038,41 złotych brutto. 
Najwyższa cena za wykonanie 
kanalizacji zaproponowana 
przez jednego z uczestników 
przetargu wyniosła 936.821,48 
złotych brutto.  Dodajmy, że wy-
konanie inwestycji w Dębiczu 
dotyczy tylko starej część tej 
miejscowości i nie obejmuje no-
wopowstającego tam osiedla.

Wsparcie z PROW
Budowa kanalizacji w Dębiczu 

jest możliwa dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Unii 
Europejskiej w Ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013,  
o które ubiegała się Gmina Środa 
Wielkopolska i które zostały jej 
przyznane w październiku ze-
szłego roku. Dofinansowanie 
unijne zostanie ustalone  
w oparciu o cenę wykonania 
inwestycji zaproponowaną 
przez zwycięzcę przetargu, jed-
nak nie może być ono więk-
sze niż 75% wartości całego 
przedsięwzięcia. 
Całkowite wykonanie zadania 
w Dębiczu ma się zakończyć 
do końca listopada tego roku. 
Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej  
www.sroda.wlkp.pl w zakładce 
Biuletyn Informacji Publicznej.

Filip Waligóra
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Członkowie Rady Miejskiej na 
czele z jej przewodniczącym 
Piotrem Mielochem oraz człon-
kowie Rady Powiatu, na czele 
z przewodniczącą Małgorzatą 
Fertałą, zwiedzili obiekty 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, 
Wodociągów i Kanalizacji na 
zaproszenie prezesa przedsię-
biorstwa Jana Buczkowskiego 
oraz wiceprezesa Andrzeja 
Korneckiego. Wspólny wy-
jazd radnych rozpoczął się o 
godzinie 14.30 od zwiedze-
nia Głównej Przepompowni 
Ścieków w Kijewie. O sposobie 
funkcjonowania przepompowni 
opowiadał radnym Prezes Jan 
Buczkowski.  
Następnie radni udali się do 
Gminnej Oczyszczalni Ścieków 
w Chwałkowie. Podczas podró-
ży Prezes Buczkowski mówił 
radnym o planach budowy no-

wego dojazdu do oczyszczalni 
ścieków. Obecny dojazd jest 
bardzo zniszczony. Ze sposo-
bem funkcjonowania oczysz-
czalni radni zostali zapoznani 
przez jej kierownika Janusza 
Joachimiaka, który oprowadził 
gości po obiektach oczyszczal-
ni. Radni zwiedzili także labo-
ratorium obsługujące Gminną 
Oczyszczalnię Ścieków. 
Prezes Buczkowski podczas spo-
tkania z radnymi mówił także o 
potrzebach i wyzwaniach jakie 
stoją przed zarządzaną przez 
niego jednostką. Na zakończe-
nie spotkania Przewodniczący 
Rady Miejskiej Piotr Mieloch 
podziękował Prezesowi 
Janowi Buczkowskiemu oraz 
Wiceprezesowi Andrzejowi 
Kornackiemu za możliwość 
zwiedzenia gminnej przepom-
powni i oczyszczalni ścieków.

Filip Waligóra

Komisja w Dębnie
W dniu 11 czerwca tego roku odbyło się wyjaz-
dowe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej 
i Zdrowia działającej przy Radzie Miejskiej 
w Środzie Wielkopolskiej. Miejscem posiedze-
nia był Dom dla Bezdomnych w Dębnie, który 
prowadzony jest przez współpracujące z OPS w 
Środzie Wielkopolskiej Stowarzyszenie Pomocy 
„KRĄG” z siedzibą w Nowym Mieście n/Wartą.

Tematem przewodnim podczas 
posiedzenia Komisji Polityki 
Społecznej i Zdrowia było omó-
wienie zadań realizowanych 
przez jednostkę samorządu te-
rytorialnego - Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Środzie Wlkp., 
wynikających z ustawy o pomo-
cy społecznej na rzecz rozwią-
zywania problemu bezdomności 
i pomocy osobom bezdomnym 
pochodzącym z terenu nasze-
go miasta i gminy oraz obo-
wiązujących procedur związa-
nych z kierowaniem do Domu. 
Nadmienić należy, że powyższe 
zagadnienie było przedmiotem 
wcześniejszych obrad Komisji, 
które miały miejsce w dniu 29. 
11. 2011 r. w siedzibie OPS. 
W tymże dniu również zostało 
zawarte „Porozumienie part-
nerskie o współpracy na rzecz 
osób bezdomnych” pomiędzy 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
a Komendą Powiatowa Policji, 
Komendą Straży Miejskiej, 
Powiatową Komendą Straży 
Pożarnej i SP ZOZ, regulujące 
czas i działanie poszczególnych 
podmiotów w przedmiotowej 
sprawie.

W spotkaniu z radnymi w Dębnie 
udział wzięli: dyrektor OPS 
-  Danuta Wieczorek, pełniąca 
jednocześnie funkcje przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia, kierownik 

sekcji metodycznej OPS – Ewa 
Ardelli i pracownik socjalny ds. 
bezdomności – Andrzej Piątek. 
Gospodarzem była: dyrektor 
PCPR – Bernadeta Staszak, peł-
niąca również funkcję sekreta-
rza Stowarzyszenia. Obecny był 
także kierownik Domu – Alfred 
Polus  i terapeuta zajęciowy -   
Ireneusz Kłygo. 
Radni zapoznali się z warunkami 
bytowymi mieszkańców Domu, 
rodzajami świadczonych usług 
socjalnych, realizacją zadań w 
ramach dotacji finansowej z 
gminy Środa Wlkp. przyznawa-
nej corocznie przez Radę Miasta 
w drodze konkursu ofert, zwie-
dzili pokoje, w których przeby-
wają osoby bezdomne, zaplecze 
socjalne wraz z kuchnią oraz 
przydomowy ogród warzywny 
uprawiany przez mieszkańców.  
Ocenie poddano również stan 
techniczny Domu, który mimo 
stałych napraw podnoszących 
standard, wymaga dalszych na-
kładów inwestycyjnych.

W podsumowaniu spotkania 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Pan Piotr Mieloch wyraził 
uznanie dla korzyści płynących 
z trójstronnej współpracy po-
między powiatem (PCPR), gmi-
ną (OPS) i sektorem pozarządo-
wym (Stowarzyszenie Pomocy 
KRĄG) i wspólnie podejmowa-
nych skutecznych działań.  OPS

Radni 
zwiedzali 
oczyszczalnię
W czwartek 21 czerwca tego roku radni miejscy oraz radni po-
wiatowi zwiedzili Główną Przepompownię Ścieków w Kijewie 
oraz Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie. 

Kierownik Gminnej Oczyszczalni  Ścieków objaśniający radnym sposób jej 
działania                     foto um

Radni podczas zwiedzania oczyszczalni                           foto um

Biuro Rady w Ratuszu
Kilka tygodni temu Biuro Rady Miejskiej, mające swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego 
przy ul. Daszyńskiego, zostało przeniesione do średzkiego Ratusza przy ul. Plac Zamkowy.
Przeprowadzka Biura Rady do 
Ratusza jest wynikiem zbyt ma-
łej przestrzeni biurowej dla pra-
cowników Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Urzędu Miejskiego. 
Do niedawna, przed przepro-
wadzką Biura Rady, wydział 
ten zajmował trzy niewielkie 
pomieszczenia, w których pra-
cowało łącznie dziewięć osób. 
Obecnie, po przeniesieniu 
Biura Rady, jednostka urzę-
du zajmująca się inwestycjami 
gminnymi zajmuje cztery po-
mieszczenia. Jak mówi Marcin 
Bednarz, naczelnik Biura 

Obsługi Burmistrza, Wydział 
Inwestycji i Zamówień realizuje 
w ostatnim czasie bardzo wie-
le inwestycji. Teraz chociażby 
Wydział Inwestycji i Zamówień 
przystępuje do realizacji dużej 
inwestycji dotyczącej rozbudo-
wy kolektorów sanitarnych na 
terenie Środy Wielkopolskiej, 
odbywającej się przy udziale 
środków unijnych. W związku 
z realizacją ważnych projek-
tów przez Wydział Inwestycji i 
Zamówień, coraz więcej ludzi 
ma  styczność z tą jednostką, 
dlatego zwiększenie jej prze-

Uczestnicy wyjazdowego posiedzenia komisji        foto OPS

Mieszkania 
w Tadeuszewie
Gmina Środa Wielkopolska 
posiada już dokumentację 
techniczną na adaptację nie-
czynnej szkoły w Tadeuszewie 
na pomieszczenia tymczaso-
we, socjalne oraz świetlicę 
wiejską.
O pomyśle zaadoptowania nie-
czynnej szkoły w Tadeuszewie 
na mieszkania socjalne, tym-
czasowe oraz świetlicę wiej-
ską, redakcja Biuletynu pisała 
już kilka miesięcy temu. W 
ostatnim czasie Gmina Środa 
Wielkopolska przygotowała od-
powiednią dokumentację tech-
niczną dotyczącą wydzielenia 
z budynku nieczynnej szko-
ły, zarówno lokali mieszkal-
nych oraz świetlicy wiejskiej. 
Zgodnie z projektem, w obiek-
cie po byłej szkole miałoby się 
znaleźć dziesięć samodzielnych 
pomieszczeń tymczasowych, 
cztery pomieszczenia socjalne 
oraz pomieszczenie na świetli-
cę wiejską wraz z pomieszcze-
niem socjalnym dla świetlicy. 
Jak mówi Michał Orłowski, 
Naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Urzędu Miejskiego, 
inwestycja w Tadeuszewie ma 
się rozpocząć jeszcze w tym 
roku.   Filip Waligóra

strzeni biurowej wydawało się 
być rzeczą naturalną – dodaje 
Marcin Bednarz.
W związku z reorganizacją za-
gospodarowania pomieszczeń 
budynku Urzędu Miejskiego, 
Biuro Rady Miejskiej zostało 
przeniesione do Ratusza, przy 
ul. Plac Zamkowy 1.  Nowe 
pomieszczenie Biura Rady jest 
większe od poprzedniego, co 
zapewnia lepszy komfort pracy 
urzędnikom tej jednostki, a tak-
że radnym miejskim, czy zwy-
kłym petentom.  

Filip Waligóra
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Wspaniałe Średzkie Sejmiki Kultury
W dniach od 29 maja do 3 czerwca Środa Wielkopolska po raz kolejny obchodziła swoje święto zwane Średzkimi Sejmikami Kultury. Podczas lokalnego święta 
m.in.  swoje 15 – lecie obchodziła orkiestra OSP. Gwiazdą tegorocznych sejmików był zespół Golec uOrkiestra. Sejmiki zakończyły się okazałym pokazem pirotech-
nicznym. 
Średzkie Sejmiki Kultury już po 
raz trzeci zostały zorganizowa-
ne przy dofinansowaniu ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 
2013 roku. Dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskie 
pozwoliło Gminie Środa 
Wielkopolska zorganizować 
wiele atrakcyjnych wydarzeń 
składających się na sejmiki. 
W sumie święto gminy trwało 
sześć dni podczas których, każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Stefan Szajdak – poeta 
autentyzmu
Wystawa, wykład, wieczór po-
etycki oraz recital fortepianowy 
– tak w kilku słowach można 
opisać pierwszy dzień Średzkich 
Sejmików Kultury (29 maja)  
poświęcony nauczycielowi, po-
ecie, żołnierzowi Armii Andersa, 
bibliotekarzowi i średziani-
nowi z wyboru – Stefanowi 
Szajdakowi.  Wydarzenia po-
święcone Stefanowi Szajdakowi 
zorganizowane zostały  
w Muzeum Ziemi Średzkiej 
w Koszutach. Na spotkanie  
w Koszutach składała się wysta-
wa pt. „Stefan Szajdak – poeta 
autentyzmu”, prezentacja mul-
timedialna przygotowana przez 
profesora Lecha Szajdaka, 
syna Stefana Szajdaka, który 
w ciekawy sposób opowiadał  
o swoim ojcu, jego pasjach, 
promocja monografii o Stefanie 
Szajdaku oraz recytacja wierszy 
bohatera wieczoru w wykonaniu 
Aleksandra Machalicy – aktora 
Teatru Nowego w Poznaniu. 
Uroczystość w Koszutach za-
kończyła się recitalem mu-
zycznym Marcina Dominika 
Głucha. 

Ad valorem dla Mariana 
Przewoźniaka i ZHP
W drugi dzień Średzkich 
Sejmików Kultury, środę 
30 maja o godzinie 18.00 w 
Muzeum Ziemi Średzkiej w 
Koszutach odbyła się uroczy-
sta XXI sesja Rady Miejskiej 
podczas której zostały nadane 
dwa medale Ad valorem – indy-
widualny dla st. bryg. Mariana 
Przewoźniaka, emerytowanego 
już Komendanta Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej  
oraz zbiorowy dla średzkiej 
Komendy Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego.

 Na uroczystą sesję do 
Koszut przybyli poza 
Zdzisławem Jędrzakiem, 
Wicestarostą Średzkim oraz 
Ernestem Iwańczukiem, 
Zastępcą Burmistrza Środy 
Wielkopolskiej  m.in. Elżbieta 
Walkowiak, Wielkopolski 
Kurator Oświaty; Marek 
Baumgart, Zastępca Prezesa 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej; Paweł 
Iwański, Burmistrz Kostrzyna 
Wielkopolskiego.
 Po uroczystej sesji w Koszutach 
odbyło się plenerowe spotka-
nie koktajlowe oraz koncert 
Orkiestry Polonia Band.  Na 
uroczystości wręczenia medali 
Ad valorem zabrakło Wojciecha 
Ziętkowskiego, Burmistrza 
Środy Wielkopolskiej oraz 
Tomasz Pawlickiego, Starosty 
Średzkiego, którzy uczestniczy-
li w odbywającej się równolegle 
uroczystości 55 – lecia święceń 
kapłańskich księdza Wojciecha 
Raczkowskiego, emerytowane-
go proboszcza średzkiej parafii 
NSJ.

Portret Rodzinny
Wydarzenia trzeciego dnia 
Średzkich Sejmików Kultury 
(31 maja) przeniosły się na pły-
tę Starego Rynku. To właśnie 
tam przez cały dzień funkcjono-
wało plenerowe studio fotogra-
ficzne Średzkiego Towarzystwa 
Fotograficznego „Portret 
Rodzinny”. Każda rodzina, każ-
dy średzianin mógł zrobić sobie  
zdjęcie, które następnie stało 
się częścią specjalnej wystawy. 
Pierwszą część wystawy sta-

nowiły zdjęcia wywieszone na 
sznurku, który oplatał cały Stary 
Rynek. Każdy przechodzień 
mógł podziwiać pracę fotogra-
fów. Natomiast wieczorem na 
Starym Rynku odbył się pokaz 
zdjęć średzian wyświetlanych 
za pomocą rzutnika na ścianie 
Banku Spółdzielczego.
Również tego dnia sejmików 
każdy średzianin mógł odwie-
dzić Izbę Pamięci znajdującą się 
w Gimnazjum nr 1 poświęconą 
żołnierzom Armii Krajowej.

Dzień Dziecka
1 czerwca Średzkie Sejmiki 
Kultury przeniosły się do Parku 
Łazienki, skąd przez cały dzień 
na żywo Radio Merkury prowa-
dziło audycję dla swoich słucha-
czy. W ramach Dnia Dziecka dla 
rodzin został zorganizowany tur-
niej rodzinny „Móżdż z mamą  
i tatą”, w którym zwycięzca-
mi zostały dwie rodziny otrzy-
mując nagrody pieniężne po 
450 zł. Rodziny biorące udział  
w turnieju  musiały zmierzyć się  
z 6 zadaniami takimi jak: za-
pamiętaj szczegóły, piłka  
w szklance, wycena wartości, 
balans piłki, kartonowa wieża, 
ciasto na tacy. Również w ra-
mach obchodów Dnia Dziecka 
na Łazienkach Średzkie Koło 
Diabetyków zorganizowało ba-
dania przesiewowe poziomu cu-
kru  skierowane przede wszyst-
kim dla dzieci a uczniowie 
reprezentujący gminne szkoły 
podstawowe wzięli udział w 
„Grze Miejskiej”. Głównym 
celem gry było poznanie przez 
młodzież topografii i historii na-
szego miasta.

Z okazji 
Dnia Dziecka 
w Parku 
Łazienki na 
scenie zapre-
zentowały się 
grupy tanecz-
ne Ośrodka 
K u l t u r y 
p r o w a d z o -
ne przez 
B o g u s ł a w ę 
Błoszyk oraz 
studio piosen-
ki Gamma, 
k t ó r e g o 
przedstawi-
ciele wyko-
nali piosenki 
o dzieciach. 
G w i a z d ą 
w i e c z o r u 

tego dnia sejmików był zespół 
rockowy Czarno – Czarni. 

TVP Poznań i 15 - lecie 
Orkiestry OSP
Przedostatni dzień sejmików 
(2 czerwca) należał głównie 
do Średzkiej Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
która tego dnia obchodziła  
15 – lecie swojego istnienia. 
Przy okazji jubileuszu orkiestry 
odbył się również III Festiwal 
Orkiestr Dętych. Podczas fe-
stiwalu poza średzką orkiestrą 
wystąpiły orkiestry z Nekli, 
Swarzędza i Śremu.  
Tego dnia sejmików popołu-
dniu swój program na żywo 
z Łazienek nadawała TVP 
Poznań. Program dotyczył 
Gminy Środa Wielkopolska. 
Podczas audycji wystąpili m.in. 
Burmistrz Wojciech 
Z i ę t k o w s k i , 
Wojciech Siódmiak 
– prezes średzkiej 
Orkiestry Dętej, 
Rafał Ratajczak – 
prezes klubu KS 
Polonia Środa, 
Andy Seery – za-
p r z y j a ź n i o n y 
z naszym mia-
stem angielski 
policjant, Rafał 
Ratajczak prezes 
klubu KS Polonia 
Środa oraz Marcin 
Bednarz, naczel-
nik Biura Obsługi 
Burmistrza Urzędu 
Miejskiego.
Również tego 
dnia w Kinie 
Baszta Średzkie 

Towarzystwo Kultury zorgani-
zowało prelekcję poświęconą 
sakralnemu budownictwu drew-
nianemu a następnie zorganizo-
wało wycieczkę do pobliskich 
drewnianych kościołów. 
Wieczór tego dnia sejmików 
należał do wykonawców muzy-
ki disco polo.  Na scenie Parku 
Łazienki najpierw wystąpił ze-
spół Łukash a następnie zespół 
Cliver. 

Golec Orkiestra na zakończe-
nie sejmików
Niedziela, 3 czerwca był ostatnim 
dniem sześciodniowego świę-
ta Gminy Środa Wielkopolska.  
Tego dnia ze Starego Rynku do 
Parku Łazienki przeszła barw-
na żakinada pt. „Środa otwarta 
na świat”. Wieczorem podczas 
finału Średzkich Sejmików 
Kultury wystąpił zespół  Golec 
Orkiestra. Na koncert Pawła i 
Łukasza Golców pomimo nie-
sprzyjającej pogody przybyło 
około 10 tysięcy osób. Podczas 
występu zespołu, który trwał 
dwie godziny wykonane zosta-
ły znane wszystkim przeboje 
grupy takie jak np.: „Słodycze”, 
„Lornetka” oraz „Ściernisko” a 
także najnowsze kompozycje or-
kiestry. Ostatnim punktem tego-
rocznych Średzkich Sejmików 
Kultury był 12 minutowy pokaz 
pirotechniczny. 
Organizator Średzkich 
Sejmików Kultury Gmina Środa 
Wielkopolska zaprasza już teraz 
wszystkich średzian do udziału 
w przyszłorocznym święcie na-
szej lokalnej społeczności.

Filip Waligóra

Burmistrz Wojciech Ziętkowski podczas wywiadu dla 
TVP Poznań                       foto um

Występ Golec uOrkiestra                       foto um
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Zawodnicy, któ-
rzy uczestniczyli w 
triathlonie musieli 
przepłynąć dystans 
1,5 km stylem do-
wolnym w średzkim 
jeziorze, następnie 
przejechać rowerem 
trasę 40 km a na 
zakończenie prze-
biec trasę 10 km. 
Na 208 sportowców, 
którzy wystartowali  
w triathlonie zawo-
dy ukończyło 198 
osób w tym 17 ko-
biet i 181 mężczyzn. Zawodnicy 
zostali sklasyfikowani w kate-
gorii Open kobiet i mężczyzn, 
w kategorii Weteranów kobiet  
i mężczyzn a także w katego-
riach wiekowych osobno kobie-
ty i mężczyźni.

Klasyfikacja generalna męż-
czyzn Open
Zwycięzcą klasyfikacji Open 

mężczyzn został Adam 
Głogowski reprezentujący AZS 
AWF Katowice, który trasę 
triathlonu pokonał w czasie 
01:49:17. Drugie miejsce z cza-
sem 01:49:43 zajął Przemysław 
Szymanowski reprezentujący 
Polish Energy Partners. Na trze-
cim miejscu podium uplasował 
się Filip Przymusiński z czasem 
01:50:34 z KS UAM Triathlon 
Poznań. Zwycięzca triathlonu 

11

Udane mistrzostwa w triathlonie 
9 czerwca tego roku nad średzkim jeziorem po raz kolejny zostały rozegrane Otwarte Mistrzostwa Polski Weteranów w Triathlonie organizowane przez Gminę 
Środa Wielkopolska. W zawodach uczestniczyło łącznie 208 sportowców. Zwycięzcą triathlonu został dziewiętnastoletni Adam Głogowski z Katowic. 

otrzymał nagrodę pieniężną w 
wysokości 2000 zł brutto. W 
sumie w klasyfikacji mężczyzn 
Open nagrodę pieniężną otrzy-
mało trzydziestu pierwszych 
zawodników na łączną sumę 
7825 zł brutto. Dodajmy jesz-
cze, że w tej kategorii sklasyfi-
kowanych zostało łącznie 181 
zawodników. 

Klasyfikacja 
g e n e r a l n a 
kobiet Open
Z w y c i ę z c ą 
klasyfikacji 
Open ko-
biet została 
Małgorzata 
Otworowska 
z czasem 
0 2 : 0 0 : 0 6 , 
która otrzy-
mała nagro-
dę pieniężną 
w wysoko-
ści 1250 zł 
brutto, dru-
gie miejsce 
zajęła Maria 
Pytel z cza-
sem 02:02:37 
ot rzymując 
nagrodę pie-
niężną w 
w y s o k o ś c i 
1000 zł brut-
to. Trzecie 
miejsce za-
jęła nato-
miast Hanna 

Haneczkowska (02:09:24), któ-
ra otrzymała nagrodę pienięż-
ną w wysokości 750 zł brutto.  
W sumie w tej klasyfikacji na-
grodzonych zostało pięć pierw-
szych kobiet. Nagrody pienięż-
ne dla kobiet wyniosły łącznie 
3700 zł brutto. 
W klasyfikacji generalnej 
Weteranów nagrodę pienięż-
ną otrzymało 30 zawodników. 
Nagrody pieniężne dla wetera-
nów wyniosły 4375 zł brutto. 

W przypadku 
klasyfikacji 
g e n e r a l n e j 
We t e r a n e k 
nagrodzone 
zostały trzy 
zawodnicz-
ki. Wysokość 
nagród dla 
kobiet sklasy-
fikowanych 
w tej katego-
rii wyniosła 
łącznie 1150 
zł brutto. 
Z a w o d n i c y 

– weterani zosta-
li również sklasyfikowani  
w kategoriach wiekowych męż-
czyzn: M1 (40 – 44 lata), 
M2 (45 – 49 lat), M3 (50 
– 54 lata), M4 (55 – 59 lat), 
M5 (60 + więcej lat), M6 
(klasyfikacja młodzieżowa 
mężczyzn w wieku 20 – 23 
lata) oraz M7 (klasyfikacja 
juniorów w wieku 18 – 
19 lat). Weteranki zostały 
sklasyfikowane w katego-
riach wiekowych: F3 (50 
– 54 lata), F6 (klasyfikacja 
młodzieżowa kobiet 20 – 
23 lata) oraz F7 (klasyfi-
kacja juniorek 18 – 19 lat). 
Więcej informacji na temat 
wyników triathlonu, wraz 
z nazwiskami laureatów 
poszczególnych kategorii 
wiekowych można znaleźć 
na stronie internetowej tria-
thlonu www.triathlonsroda.pl.

Dobry wyniki Średzianina
W średzkim triathlonie wystar-
tował także średzianin Jacek 
Hańczyk, który osiągnął bar-
dzo dobry wynik. W klasyfika-
cji Open mężczyzn zajął on 36 
miejsce z czasem (02:08:42) 
oraz  2 miejsce w kategorii wie-
kowej M2 mężczyzn Mistrzostw 
Polski Weteranów. Poza na-
grodą pieniężną za zajęcie dru-
giego miejsca 
w kategorii 
wiekowej M2 
Jacek Hańczyk 
otrzymał rów-
nież nagrodę 
rzeczową dla 
n a j l e p s z e g o 
średzianina.
Każdy uczest-
nik triathlonu 
otrzymał pa-
miątkowy medal  
z logiem i ha-
słem naszego 
miasta : „Środa 

Wielkopolska Miasto Ludzi 
Aktywnych” oraz pamiątko-
wą koszulkę. Organizatorem 
triathlonu poza Gminą Środa 
Wielkopolska była spółka gmin-
na Środa XXI sp. z o. o., Firma 
Sport- Górski Jerzy Górski oraz 
Polski Związek Triathlonu. 
Równolegle z Otwartymi 
Mistrzostwami Weteranów  
w Triathlonie zorganizowany 
został XII Międzynarodowy 
Triathlon Policyjny i Służb 
Mundurowych im. Lecha 
Józefiaka.

Tegoroczny triathlon sponso-
rowali:  Homag group-Środa 
Wielkopolska , Spółdzielnia 

Mleczarska Jana- Środa 
Wielkopolska,  Green BIKE –sieć 
sklepów rowerowych, BZ WBK 
oddział Środa Wielkopolska, 
Firma Lewandowscy –Materiały 
budowlane,  Locum- Zieliński, 
Nowak -  Spółka Jawna,  
Spółdzielcza Grupa Bankowa 
- Oddział Środa Wielkopolska, 
Polanin - Zbigniew Łuczak, 
MPECWiK Spółka z o.o., Usługi 
Komunalne Sp. z o.o., Fermy 
Drobiu  - Mizgier  - Tomasz 

Mizgier, Centrum Medyczne – 
Spychalscy, Jeronimo Martins 
dystrybucja, Stowarzyszenie 
Zawsze dla Średzian, Firma 
Robót Drogowych Krzysztof 
Kukulski, Trans – Masz Beton 
Dróg Spółka Jawna S. Pisarczyk, 
M. Ratajczak, M. Pisarczyk. 
Wszystkim  sponsorom organi-
zatorzy zawodów składają ser-
deczne podziękowania. 
Organizatorzy składają rów-
nież serdeczne podziękowania 
instytucją, które przyczyniły 
się do organizacji triathlonu: 
Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej, Aresztowi 
Śledczemu, Ośrodkowi 
Kultury, firmie Janvox, fir-

mie Elektroinstal – Bogdan 
Wojciechowski, dyrekcji 
Zespołu Szkół Rolniczych 
oraz klasie o profilu wojsko-
wym, dyrekcji Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Hipolita 
Cegielskiego oraz klasie o profi-
lu policyjnym a także Zarządowi 
Terenowemu NSZZ Komendy 
Powiatowej Policji w Środzie 
Wielkopolskiej.

Filip Waligóra

Triathloniści podczas trasy rowerowej                                        foto um

Triathloności podczas biegu                    foto um

Start triathlonistów                            foto um

Strefa zmian                   foto um
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Przedłużone 
konsultacje
Burmistrz Miasta przedłużył do 15 lipca tego roku konsulta-
cje społeczne w przedmiocie zmiany granic jednostek pomoc-
niczych miasta – Osiedli o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 
utworzenia nowych jednostek pomocniczych – Osiedli o nume-
rach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Konsultacje przebiegają w formie 
anonimowej ankiety. 
Konsultacje społeczne w przed-
miocie wytyczenia w Środzie 
Wielkopolskiej nowych gra-
nic osiedli zostały wywołane 
uchwałą Rady Miejskiej, któ-
ra odbyła się w dniu 23 lutego 
2012 roku. 

Dlaczego zmiany?
Jak czytamy w uzasadnieniu 
powyższej uchwały, obowiązu-
jące granice osiedli w Środzie 
Wielkopolskiej są nieaktual-
ne, ponieważ zostały ustalone  
w 1990 roku i nie obejmują po-
wstałych po tym okresie ulic. 
Jednostki pomocnicze zgodnie 
ze Statutem Gminy powinny 
również uwzględniać naturalne 
uwarunkowania przestrzenne, 
komunikacyjne i więzi społecz-
ne. Osiedla w obecnych grani-
cach nie spełniają w sposób do-
stateczny wyżej wymienionych 
warunków. Chociażby w skład 
dotychczasowego Osiedla nr 6 
wchodzą Osiedle Jagiellońskie 
oraz Osiedle Młodych, pomię-
dzy którymi nie ma żadnych 
więzi przestrzennych.   
Dodatkowo, zgodnie z nowym 
Kodeksem Wyborczym, ko-
lejne wybory samorządowe  
w naszej gminie odbędą się już 
w okręgach jednomandatowych,  
tzn. cała gmina zostanie podzie-
lona na 21 okręgów – 6 na wsi  
i 15 w mieście, w których śre-
dzianie będą wybierać po jed-
nym radnym miejskim. 
Gmina tworząc okręgi wyborcze 
jest zobowiązana do uwzględ-
nienia jednostek pomocniczych 
– sołectw czy osiedli. Ustalenie 
nowych granic osiedli zgod-
nie z ustawą o samorządzie 
gminnym z 1990 roku wymaga  
przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

Przedłużone konsultacje
Niniejsze konsultacje w spra-
wie zmiany dotychczasowych 
granic i utworzeniu nowych 
osiedli przeprowadzane są  
w formie anonimowej ankiety. 
Początkowo miały one odbyć 
się w terminie od 30 kwietnia 
do 31 maja tego roku. Urząd 
Miejski podjął jednak decyzję  
o przedłużeniu konsultacji do  

15 lipca tego roku. 
Po raz pierwszy przeprowadza-
my tak obszerne konsultacje 
obejmujące swoim zasięgiem 
całą Środę Wielkopolską. Nie 
przypuszczaliśmy, że konsul-
tacje będą pochłaniać tak dużo 
czasu ankieterom. Chcemy 
żeby w konsultacjach wzięło 
udział jak najwięcej osób, dla-
tego Burmistrz Miasta podjął 
zarządzenie o przedłużeniu 
przedmiotowych konsultacji do  
15 lipca tego roku – mówi Maria 
Mieszczak, Sekretarz Miasta. 
Konsultacje w przedmiocie 
zmiany granic osiedli i utwo-
rzeniu nowych przeprowadzają 
obecni przewodniczący tych 
jednostek pomocniczych gmi-
ny oraz wyznaczone przez nich 
osoby.  Jak mówi Daniel Rydian, 
Przewodniczący Rady Osiedla 
nr 7 przeprowadzający kon-
sultacje na tzw. „Korbolach”, 
mieszkańcy bardzo interesują 
się tym, czym są osiedla, jak 
miałyby wyglądać ich nowe 
granice. W celu przeprowadze-
nia ankiety z większą liczbą 
mieszkańców wydłużenie czasu 
trwania konsultacji jest rozsąd-
nym rozwiązaniem. 

Konsultacje w formie ankiety
Do udziału w konsultacjach 
uprawniony jest każdy do-
rosły mieszkaniec Środy 
Wielkopolskiej. Konsultacje 
przebiegają w formie anoni-
mowej ankiety. Na karcie an-
kietowej znajduje się pytanie: 
„Czy jesteś za zmianą granic 
jednostek pomocniczych miasta 
- Osiedli o numerach 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 oraz utworzeniem no-
wych jednostek pomocniczych - 
Osiedli o numerach 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15”. Do pytania podane 
są trzy możliwe odpowiedzi 
TAK, NIE lub WSTRZYMUJĘ 
SIĘ OD GŁOSU. Osoby ankie-
towane odpowiadają poprzez 
zaznaczenie jednej z możliwych 
odpowiedzi. 
Osoby, które nie zosta-
ną zastane przez ankieterów  
w miejscu zamieszkania 
mogą wziąć udział w ankiecie  
w Urzędzie Miejskim w pokoju  
nr 211.   Filip Waligóra
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VII Maraton Pływacki
W niedzielę, 30 czerwca, nad średzkim kąpieliskiem odbędzie się VII Maraton Pływacki o Puchar 
Burmistrza Środy Wielkopolskiej. Uczestnicy wyścigu na dystansie 3000 m zostaną również skla-
syfikowani w ramach „Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym”. 
Podczas maratonu, podobnie 
jak w latach ubiegłych, zosta-
nie rozegranych pięć wyścigów: 
na dystansie 200 m dla dzieci  
w wieku do 10 lat w klasyfika-
cji dziewcząt oraz chłopców 
(start godz. 11.00), na dystan-
sie 500 m dla dzieci w wieku  
11 - 13 lat w klasyfikacji 
dziewcząt i chłopców (start  
godz. 11.25), na dystansie  
500 m dla samorządowców  
w kwalifikacji kobiet i mężczyzn 
(start godz. 12.00), na dystansie 
1500 m w klasyfikacji kobiet  
i mężczyzn (start godzina 12.30) 
oraz wyścig finałowy na dystan-
sie 3000 m o Puchar Burmistrza 
Miasta Środa Wielkopolska 
(start godzina 14.15). 
Uczestnicy, którzy wystartują 
na tym ostatnim dystansie, zo-
staną również sklasyfikowani 
w „Grand Prix Wielkopolski  
w pływaniu długodystansowym 
2012” zgodnie z regulaminem 

Wielkopolskiego Okręgowego 
Związku Pływackiego – Open  
i Masters (kategorie wiekowe 
od A do F i ewentualnie dalej co 
10 lat). 
Każdy zawodnik, który chce 
wystartować w maratonie, zo-
bowiązany jest zapisać się do 
udziału w zawodach. Do 26 
czerwca zapisy można było 
dokonywać za pomocą wy-
pełnionej karty zgłoszeniowej 
przesłanej na adres mailowy  
maraton@sroda.wlkp.pl bądź  
tradycyjnie pocztą na adres 
Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej. Osoby, które nie 
zapisały się w powyższy sposób 
będą mogły dokonać swojego 
zgłoszenia w dniu maratonu 
(30 czerwca) w biurze zawo-
dów przy ul. Plażowej 4, któ-
re będzie czynne w godzinach 
9.00 - 13.45. Do poszczególnych 
wyścigów można zapisywać się 
najpóźniej na 30 minut przed 

kolejnymi startami. 
Szczegółowy program sobot-
niego maratonu można zna-
leźć na stronie internetowej  
www.maratonsroda.pl.
Organizatorami Maratonu 
Pływackiego o Puchar 
Burmistrza Miasta Środa 
Wielkopolska są: Gmina 
Środa Wielkopolska, Spółka 
Środa XXI Sp. z o.o., Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Wielkopolski 
Okręgowy Związek Pływacki, 
a także Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe.
Po maratonie w Parku Łazienki 
odbędzie się impreza plenero-
wa „Powitanie Lata w rytmach 
disco polo”, podczas której wy-
stąpią zespoły: Diadem, 4ever 
oraz Akcent. Dla najmłodszych 
uczestników imprezy o godzi-
nie 14.00 rozpocznie się festyn 
„Letnie drzewo wakacji”.

Filip Waligóra
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