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W NUMERZE:Będzie rewitalizacja dworca?
Jak poinformował Tomasz Nowak z Rejonu Dworców Kolejowych w Poznaniu, średzki dworzec PKP, jako jeden 
z dwunastu dworców kolejowych w całym kraju oraz jeden z trzech dworców w Wielkopolsce, został objęty progra-
mem rewitalizacji. 
O decyzji rewitalizacji średz-
kiego dworca  przez  PKP, przy 
dofi nansowaniu z Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, Tomasz 
Nowak poinformował Marcina 
Bednarza, naczelnika Biura 
Obsługi Burmistrza, podczas 
spotkania, które odbyło się 
w Urzędzie Miejskim w dniu 
25 lipca tego roku. 
Jak mówi Marcin Bednarz, 
zgodnie z zapowiedziami dy-
rektora Nowaka być może jesz-
cze w tym roku PKP Dworce 
Kolejowe, właściciel dworców, 
ogłosi przetarg na rewitaliza-
cję średzkiego obiektu PKP. 
Obecnie trwa procedura wy-
boru projektanta, który przy-
gotuje szczegółową koncepcję 
przebudowy budynku dworca 
w Środzie Wielkopolskiej. 

Modelarnia na dworcu
Przypomnijmy, że pierwsza 
szansa na generalną przebudowę 
obiektu dworca PKP w naszym 
mieście pojawiła się na początku 
stycznia tego roku. Wówczas to 
do Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej wpłynęło pismo 
Dyrektora Rejonu Dworców 
Kolejowych w Poznaniu z in-
formacją o możliwości remontu 
obiektu dworca PKP w Środzie 
Wielkopolskiej. 
9 stycznia tego roku Marcin 
Bednarz spotkał się z Tomaszem 
Nowakiem, który przedstawił 
warunki i możliwości remontu 
średzkiego dworca. Głównym 
warunkiem wykonania inwesty-
cji na dworcu jest wynajem, po 
przystępnej cenie, na okres co 
najmniej 5 lat części pomiesz-

czeń w odno-
wionym obiek-
cie przez  gminę. 
Wynajęte po-
m i e s z c z e n i a 
muszą zostać 
z a g o s p o d a -
rowane przez 
gminę dla re-
alizacji funkcji 
publicznej. 
P r o p o z y c j ę 
z a g o s p o d a -
rowania tych 
p o m i e s z c z e ń 
p r z e d s t a w i -
ła dyrektor 
Ośrodka Kultury, 
Jolanta Sołtysiak, która za-
proponowała zorganizowanie 
w budynku dworca PKP mo-
delarni i profesjonalnej sali dla 
szkół tanecznych, przede wszyst-
kim dla szkoły baletowej. 
Jak kilka miesięcy temu argu-
mentowała dyrektor Sołtysiak, 
obecna siedziba modelarni 
przy ul. 20 Października jest 
w opłakanym stanie. Ośrodek 
Kultury nie posiada także sali 
do prowadzenia zajęć tanecz-
nych, a wszystkie takie zajęcia 
odbywają się na sali widowi-
skowej Ośrodka Kultury, której 
główną wadą jest to, że nie jest 
wyposażona w specjalne lustra, 
która ułatwiają naukę tańca. 
Pomysł dyrektor Sołtysiak za-
akceptował Burmistrz Wojciech 
Ziętkowski.  

Dworzec „skrócony”
Wstępna koncepcja rewitalizacji 
budynku dworca PKP zakłada 
jego przebudowę oraz zagospo-
darowanie terenu na przestrzeni 

w odległości do 15 metrów od 
dworca. Przede wszystkim dwo-
rzec miałby zostać skrócony. 
Obecnie dworzec ma kształt 
litery „T”. Władze PKP planu-
ją zburzyć łącznik między po-
mieszczeniem z kasami a toale-
tą. W tym miejscu po budynku 
dworca miałby zostać rozbudo-
wany parking oddany następnie 
w wynajem w drodze przetargu. 
Poza tym, pozostała część 
obiektu miałaby zostać grun-
townie odnowiona, planowane 
jest wybudowanie podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz wykonanie nowych to-
alet, w tym również dla osób 
niepełnosprawnych. 
Dodajmy, że remont obiektu 
dworca dotyczyć będzie tylko 
parteru. Na piętrze znajdują się 
zasoby mieszkaniowe kolei. Jak 
mówi Marcin Bednarz, Gmina 
Środa Wielkopolska jest rów-
nież zainteresowana budową 
łącznika pomiędzy dworcem 
a ulicą Sportową. W tej sprawie 

na pewno podejmiemy rozmowy 
na temat możliwości i warun-
ków budowy takiego łącznika 
z PKP Nieruchomości, która jest 
właścicielem tego obszaru – do-
daje Marcin Bednarz. 

Środa Wielkopolska 
wyróżniona
Jak mówi Burmistrz Wojciech 
Ziętkowski, objęcie rewitali-
zacją średzkiego dworca PKP 
jest wyróżnieniem dla Środy 
Wielkopolskiej. Średzki dwo-
rzec znalazł się wśród dwunastu 
dworców w kraju, w tym trzech 
w Wielkopolsce – poza Piłą 
i Kościanem, które zostaną wy-
remontowane przez PKP przy 
dofi nansowaniu z Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej. Należy 
się cieszyć z tego przedsięwzię-
cia. Kiedy dworzec zostanie od-
nowiony, stanie się unikalną wi-
zytówką naszego miasta – mówi 
Burmistrz Ziętkowski.

Filip Waligóra

Obecny budynek dworca PKP                                   foto um
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W wydaniu Średzkiego Biuletynu Samorządowego nr 5 (72), 
z dnia 28 czerwca 2012 roku, w artykule pt. „Nowi sołtysi” błęd-
nie zostało podane imię nowego sołtysa Olszewa. Nowy sołtys 
tej miejscowości nazywa się Leszek Grynia. Za zaistniały błąd 
przepraszamy.
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Pływające 
pomosty 
zamontowane
Nad średzkim jeziorem zamontowane zostały nowe pomo-
sty pływające. Wykonawca, przedsiębiorstwo F.W. „Gu-
liver” z Mińska Mazowieckiego, 4 lipca br. rozpoczął ich 
montaż, a 6 lipca br. nastąpił odbiór pomostów.
W tym roku przeprowadzony 
został tylko I etap inwesty-
cji. Głównym atutem nowych 
pomostów jest dostosowanie 
się ich wysokości do poziomu 
wody w jeziorze. Umożliwia to 
ich konstrukcja, która jest przy-
twierdzona do dna zbiornika za 
pomocą specjalnych kotwic.
Pomosty są wykonane na bazie 
pływających systemów segmen-
towych, spojonych za pomocą 
stalowych łączników przegu-
bowych. Pokład pomostu sta-
nowi deska drewniana grubości 
32 mm, ryfl owana i impregno-
wana ciśnieniowo. 

Od strony otwartego akwenu 
zamontowano barierki ochron-
ne. Pomosty zaopatrzono też 
w trzy drabinki ze stali ocyn-
kowanej ogniowo ze stopniami 
drewnianymi. 
Przypomnijmy, że wykonaw-
ca i monter pomostów, fi rma 
F.W. „Guliver”, został wybrany 
w drodze przetargu nieogra-
niczonego ogłoszonego przez 
Gminę Środa Wielkopolska. 
Cena, jaką przedsiębiorstwo 
zaproponowało za wykonanie 
przedmiotu przetargu, wyniosła 
189.700,59 zł brutto.          

Jakub Rychtanek

Nowy pomost                   foto um
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Przedszkola Środy XXI tańsze
Niepubliczne przedszkola dla dzieci trzyletnich, które wraz z nowym rokiem szkolnym poprowadzi gminna spółka Środa XXI  Sp. z o.o., będą tańsze 
niż przedszkola publiczne.  Natomiast miesięczna różnica w cenie pomiędzy przedszkolem spółkowym, a najtańszym średzkim przedszkolem niepu-
blicznym wyniesie zaledwie 55,50 zł.
Funkcjonowanie niepublicz-
nych przedszkoli dla dzieci 
trzyletnich, prowadzonych 
przez gminną spółkę Środa XXI  
Sp. z o.o., jest korzystne zarów-
no dla dzieci, które będą mia-
ły możliwość uczestniczenia  
w szerokim programie zajęć 
edukacyjnych, jak i dla rodzi-
ców, którzy za stałą opłatą będą 
mogli pozostawić w przedszko-
lu dziecko nawet na 12 godzin. 

Przedszkole droższe  
o 117,10 zł 
W minionym roku szkolnym 
przedszkole publiczne, do 
którego rodzice posyłali swo-
je dzieci, było miesięcznie  
o 117,10 zł droższe od najtań-
szego przedszkola niepublicz-
nego prowadzonego na terenie 
Środy Wielkopolskiej, które 
kosztowało 200 zł wraz z wyży-
wieniem. Z prostego rachunku 
matematycznego wynika więc, 
że miesięczny pobyt dziecka  
w przedszkolu publicznym 
kosztował rodzica 317,10 zł. 
Na tą cenę składała się opłata za 
wyżywienie oraz opłata za ko-
rzystanie przez dziecko z przed-
szkola, która jest uzależniona od 

minimalnego, krajowego wyna-
grodzenia brutto oraz ilości go-
dzin, podczas których dziecko 
przebywa w przedszkolu. Opłata 
za całodzienne wyżywienie 
dziecka, zgodnie z cennikiem 
Stołówek Gminnych, wynosi 
5,50 zł brutto. Przyjmując, że 
średnio miesiąc ma 21 dni robo-
czych, to całomiesięczna opłata 
za żywienie dziecka w przed-
szkolu wynosi 115,50 zł brutto. 
Drugi składnik ceny za przed-
szkole, tzw. opłata za pobyt, 
zgodnie z przepisami naliczana 
jest za każdą godzinę powy-
żej 5 godzin obecności dziecka 
w przedszkolu w ciągu dnia. 
Średnio należy przyjąć, że  
w publicznym przedszkolu dziec-
ko przebywa 9 godzin dziennie,  
a więc rodzice muszą dodatkowo 
zapłacić za 4 godziny dziennego 
pobytu dziecka  w przedszkolu. 
W minionym roku szkolnym 
godzina pobytu w przedszkolu 
kosztowała 2,40 zł, co dziennie 
daje 9,60 zł. Mnożąc tę kwotę 
przez 21 dni roboczych, w mie-
siącu otrzymujemy 201,60 zł. 
Łącząc opłatę za wyżywienie 
oraz pobyt, otrzymujemy kwo-
tę 317,10 zł. Tyle w zeszłym 

roku szkolnym kosztował śred-
nio miesięczny pobyt dziecka  
w przedszkolu publicznym. 
W styczniu 2013 roku miesięcz-
na opłata za przedszkole pu-
blicznie wzrośnie. Ta podwyżka 
jest podyktowana przewidywa-
nym wzrostem minimalnego, 
krajowego wynagrodzenia do 
1600 zł, którego wysokość po-
wiązana jest z opłatą za pobyt  
w przedszkolu. Prognozuje się, 
że godzina w przedszkolu pu-
blicznym od 2013 roku będzie 
kosztować 2,56 zł.

55,50 zł różnicy
Wraz z początkiem nowego 
roku szkolnego przedszkola nie-
publiczne dla dzieci trzyletnich 
zacznie prowadzić spółka Środa 
XXI Sp. z o.o. Jak ustaliły wła-
dze spółki, miesięczna opłata za 
pobyt dziecka w przedszkolu 
będzie wynosić 180 zł brutto, 
niezależnie od tego jak długo 
dziecko będzie dziennie przeby-
wać w przedszkolu. Dodajmy, że 
jedno z przedszkoli spółkowych 
będzie czynne przez 12 godzin, 
a średnio wszystkie przedszko-
la Środy XXI Sp. z o.o. będą 
otwarte 11 godzin w ciągu dnia. 

Na miesięczną cenę pobytu 
dziecka w przedszkolu będzie 
się składała także opłata za wy-
żywienie podana według cenni-
ka Stołówek Gminnych. Średnio 
miesięczne opłaty za wyżywie-
nie wyniosą 115,50 zł. W su-
mie pełny koszt pobytu dziecka 
w przedszkolu prowadzonym 
przez spółkę Środa XXI wynie-
sie 295,50 zł.
Dodajmy, że według informacji 
Urzędu Miejskiego, w dotych-
czas  najtańszym niepublicz-
nym przedszkolu wzrośnie cena 
za miesięczny pobyt dziecka  
i wyniesie ona w sumie 240 zł. 
Różnica w opłacie za to przed-
szkole niepubliczne a spółko-

Monitoring 
na tunel
Pod koniec lipca w Parku 
Łazienki zainstalowany zo-
stał monitoring miejski. 
Celem montażu monitoringu 
jest poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz ochrona 
porządku publicznego. Nowa 
kamera, która pojawiła się na 
Łazienkach, skierowana jest 
na tunel prowadzący z Parku 
Łazienki nad średzkie jezioro. 
Przypomnijmy, że tunel powstał 
w związku z budową nowej ob-
wodnicy miasta. 
Monitoring swoim zasięgiem, 
poza tunelem, obejmuje także 
kontenery z toaletami, które na 
początku czerwca, kilka dni po 
ustawieniu, padły ofiarą wanda-
li – zostały w nich powybijane 
szyby. 
Koszt nowego monitoringu wy-
niósł 2829 zł. Rozbudowy mo-
nitoringu dokonano ze środków, 
które na ten cel zostały zapisane 
w budżecie gminy na 2012 rok.

Filip Waligóra

Urszula gwiazdą Dożynek
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski serdecznie zaprasza  do wspólnego świętowania Dożynek 
Gminnych, które odbędą się 19 sierpnia 2012 roku. Główną atrakcją Święta Plonów będzie występ polskiej piosenkarki 
rockowej– Urszuli. 

W niedzielę,  
19 sierpnia, o godzinie 
14.00 w Kolegiacie 
pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii 
Panny w Środzie 
Wielkopolskiej od-
będzie się Msza 
Święta, która zapo-
czątkuje uroczystości 
dożynkowe. 
Po Mszy Świętej 
Dożynkowej nastąpi 
przejście Korowodu 
D o ż y n k o w e g o  
z Kolegiaty do Parku 
Łazienki. W tym sa-
mym czasie na te-
ren Łazienek wjadą 
maszyny rolnicze. 
Przybędą także uczest-
nicy Święta Cebuli  
i Ziemniaka, które  
w dniach 18 – 19 

sierpnia 2012 

roku będzie odbywać się  
w Henrykowie.  
Pierwszym wydarzeniem, które 
wprowadzi nas w nastrój Święta 
Plonów będzie prezentacja śre-
dniowiecznego obrzędu dożyn-
kowego. Następnie dzieci będą 
mogły wziąć udział w progra-
mie „O Rycerzu Pryszczycerzu 
i Królewnie Pięknotce”.
Uczestnicy dożynek będą mo-
gli skorzystać także z atrak-
cji znajdujących się w wio-
sce rycerskiej, która zostanie 
przygotowana przez Grupę 
Rekonstrukcji Historycznej 
POLONIA MAIOR. Wśród 
wielu innych atrakcji z pewno-
ścią warto będzie uczestniczyć 
w finałowym koncercie Urszuli, 
który rozpocznie się o godzinie 
20.00.
 
Starostowie dożynkowi
W czasie Gminno-Powiatowych 

Dożynek Środa Wielkopolska 
2012 godność starostów dożyn-
kowych będą pełnić: Tomasz 
Szymkowiak - sołtys Pierzchnicy 
oraz Ewa Sokoluk - sołtys 
Starkówca Piątkowskiego. 
Ewa Sokoluk jest sołtysem 
Starkówca Piątkowskiego od 
2007 roku. Posiada gospodar-
stwo wielkości około 8 ha, któ-
re specjalizuje się w hodowli 
bydła oraz uprawie roślin. Jest 
szczęśliwą mamą trójki dzieci 
- Anity, Dominiki i Mateusza 
oraz babcią dwuletniej wnuczki 
Martyny.
Tomasz Szymkowiak jest sołty-
sem Pierzchnicy od 2011 roku. 
Jest hodowcą bydła opasowego. 
Posiada 44 ha własnej ziemi, na 
której także uprawia rośliny pa-
stewne. Wraz z żoną Natalią wy-
chowuje trójkę dzieci: Kacpra. 
Klaudię i Kornelię.

Oliwia Gielniak
Starościna dożynek Ewa Sokoluk oraz starosta 
dożynek Tomasz Szymkowiak  foto um

we wyniesie wobec tego tylko 
55,50 zł. 
Jak mówi prokurent spółki Środa 
XXI, Marcin Bednarz, nie jest 
wykluczone, że cena za pobyt 
dziecka w przedszkolu spółko-
wym będzie w kolejnych latach 
niższa. Jest to zależne od ilości 
dzieci, które zostaną posłane 
przez rodziców do przedszko-
li spółki Środa XXI. - Należy 
także podkreślić, że w naszych 
przedszkolach dzieci mają za-
pewniony wysoki poziom zajęć 
edukacyjnych, który gwarantuje 
kadra z przedszkoli publicznych 
– dodaje Marcin Bednarz. 

Filip Waligóra

Jarosławowi Płocińskiemu
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci ojca

śp. Benona Płocińskiego

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
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Nowe oświetlenie                   foto um

Nowy łącznik                              foto um

Kiedy zabłysną lampy?
29 czerwca br. Gmina Środa Wielkopolska dokonała od-
bioru technicznego oświetlenia na ulicach: Bławatkowej, 
Makowej, Rumiankowej i Stokrotkowej. Urząd Miej-
ski wystosował zawiadomienie do spółek ENERGA S.A.  
i ENEA S.A., w którym informuje, że nowopowstałe oświe-
tlenie jest gotowe do przyłączenia.
Przedsiębiorstwo PNP Sp. z o.o., 
które wykonywało inwestycję, 
miało za zadanie montaż oświe-
tlenia ulicznego i linii kablo-
wej. Koszt inwestycji wyniósł 
83.205,08 zł.
Decyzja, kiedy lampy zabłysną, 
zależy teraz od dwóch spółek: 
ENERGA S.A. i ENEA S.A.  
Pierwsza z nich zajmuje się 
sprzedażą energii elektrycznej, 
druga zaś jej dystrybucją. Obie 
muszą wydać zgodę na przyłą-
czenie oświetlenia oraz dostar-

czyć energię, która umożliwi 
rozświetlenie ulic. 
Przypomnijmy, że przetarg na 
budowę oświetlenia ulicznego 
na wspomnianych ulicach został 
rozstrzygnięty 25 kwietnia br. 
Wystartowało w nim w sumie 14 
podmiotów. Przedsiębiorstwo 
PNP Sp. z o.o., zwycięzca prze-
targu, zaoferowało najniższą 
cenę za wykonanie inwestycji. 
Oferta spełniała też wszystkie 
wymogi zamawiającego. 

Jakub Rychtanek

XXIV Sesja Rady Miejskiej
W środę, 18 lipca tego roku, o godzinie 15.30 w Sali Sesyj-
nej Urzędu Miejskiego odbyła się XXIV Sesja Rady Miej-
skiej. Radni przyjęli podczas sesji sześć uchwał. 
Jedną z przyjętych uchwał 
był zapis zmieniający uchwa-
łę budżetową Gminy Środa 
Wielkopolska na rok 2012. 
Przyjęte przez Radę zmia-
ny dotyczą przede wszystkim 
przeznaczenia kwoty 600 ty-
sięcy złotych na przebudowę 
dróg gminnych w technologii 
asfaltowej w mieście i na wsi 
oraz przebudowę chodników  
w Środzie Wielkopolskiej.
Jak mówi Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Urzędu Miejskiego, 
w ramach dokonanych na sesji 
przesunięć budżetowych, kwo-
ta 400 tysięcy złotych zostanie 
przeznaczona na przebudowę 
nawierzchni drogi łączącej ulicę 
Harcerską, Szarych Szeregów  
i Brodowską. 
Przebudowane zostaną 
także nawierzchnie dróg  
w ulicach: Wrzesińskiej – 
od ul. Gnieźnieńskiej do  

ul. Słonecznej, droga wewnętrz-
na do budynków mieszkalnych 
od ul. Brodowskiej oraz droga 
gminna w Januszewie. Gmina 
Środa Wielkopolska planuje 
także wykonać nową nakładkę 
asfaltową na ul. Sportowej – od 
ronda do ul. Olimpijskiej. 
Natomiast za kwotę 200 tysięcy 
złotych przebudowane zostaną 
chodniki w mieście wzdłuż ulic: 
Wojska Polskiego, Przecznica  
i 17 Września. 
Oprócz wprowadzenia zmian 
do budżetu, podczas sesji radni 
podjęli m.in. uchwały geode-
zyjne, w których wyrazili zgodę 
na zawarcie przez Burmistrza 
Miasta kolejnych umów naj-
mu oraz użyczenia z różnymi 
podmiotami. 
W wakacyjnym posiedzeniu 
Rady Miejskiej uczestniczyli 
wszyscy jej członkowie.

Filip Waligóra 

W czasie dwudniowej imprezy 
będzie można obejrzeć różne 
odmiany cebuli, ziemniaków, 
a także soi, szczególnie jako 
wsiewka kukurydzy. Rośliny 
prezentowane będą na około 
100 poletkach pokazowych, 
zlokalizowanych na 10 ha po-
wierzchni gospodarstwa pań-
stwa Nowaków w Henrykowie.
Jak zapewniają organizatorzy, 
wystawa będzie tak przygoto-
wana, by można było przejść 
i ocenić wszystkie odmiany i 
doświadczenia. W sumie na po-
letkach doświadczalnych będzie 
można zobaczyć 64 odmiany 
cebuli i 32 odmiany ziemniaka. 
Podczas Święta zorganizowa-
ne zostaną wykłady rolnicze. 
Każdego dnia będzie możliwość 
zapoznania się z bogatą ofertą 
firm nasiennych i nawozowych, 

Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi
W dniach 18 i 19 sierpnia tego roku, w gospodarstwie rolnym Moniki i Michała No-
waków w Henrykowie, po raz dziesiąty odbędzie się impreza rolnicza – Święto Cebuli  
i Ziemniaka. Dodatkowo po raz pierwszy organizowane będzie także Święto Soi.

a firmy maszynowe zaprezen-
tują swój nowoczesny sprzęt. 
Na imprezie obecne będą także 
firmy związane z obsługą rol-
nictwa (banki, ubezpieczalnie, 
doradcy). 
Wśród atrakcji dla uczestników 
Święta zorganizowane zosta-
ną konkursy, w których będzie 
można wygrać m.in. sadzonkę 
ziemniaka Volumia czy 1200 kg 
soi Annushka. 
Nowością podczas święta 
będzie akcja społeczna Top 
Agrar Polska oraz Tygodnika 
Rolniczego „Bezpieczeństwo i 
zdrowie na Wsi”. Ideą akcji jest 
propagowanie bezpieczeństwa 
i zdrowia na wsi (zarówno w 
domu, w pracy, w gospodarstwie, 
jak i w ruchu drogowym). 
W ramach tego wydarzenia w 
Henrykowie zorganizowany 

zostanie tzw. zielony punkt, w 
którym będzie można zmierzyć 
poziom zawartości cukru we 
krwi, poziom ciśnienia tętnicze-
go oraz skorzystać ze szkolenia 
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Dodatkowo będzie 
okazja do obejrzenia wozu stra-
żackiego OSP i porozmawiania 
ze strażakiem z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sulęcinku. 

Rolnicze Święto zakończy się 
w niedzielę, 19 sierpnia, do-
żynkami gminnymi w Środzie 
Wielkopolskiej.
Patronat nad imprezą objął 
Burmistrz Środy Wielkopolskiej, 
Wojciech Ziętkowski. W imieniu 
organizatorów serdecznie zapra-
szamy do udziału w X Święcie 
Cebuli, Ziemniaka i Soi.

Filip Waligóra

Łącznik już gotowy
W drugiej połowie lipca br. Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier z Nekli 
wybudował łącznik drogowy pomiędzy ulicami Spacerową i Plażową, a powstającą ob-
wodnicą śródmiejską. 
Umowa na budowę łącznika 
drogowego, pomiędzy Gminą 
Środa Wielkopolska a jego wy-
konawcą - Zakładem Drogowo 
– Transportowym z Nekli, zo-
stała podpisana 21 czerwca tego 
roku. Zgodnie z umową wy-
konawca inwestycji miał czas 
na wybudowanie łącznika do  
14 września 2012 roku. 
Wykonawca postanowił jednak 
wcześniej zrealizować przed-
miot umowy. Szybkie zakończe-
nie prac i oddanie do użytku III 
etapu obwodnicy śródmiejskiej 

znacznie ułatwi ruch samocho-
dowy mieszkańcom i wszystkim 
kierowcom przejeżdżającym 
przez Środę Wielkopolską.
Długość wybudowanego od-
cinka drogi – łącznika - wynosi 
61 m. Droga została wykonana 
z nawierzchni z betonu asfal-
towego wraz z krawężnikami. 
Dodatkowo w obrębie drogi 
wybudowany został  ciąg pieszo 
– rowerowy oraz chodnik wraz 
z oznakowaniem. 
Przypomnijmy, że wykonaw-
ca niniejszej inwestycji został 

wybrany w wyniku przeprowa-
dzonego przetargu nieograni-
czonego, który został ogłoszony 
25 maja tego roku. Do przetargu 
stanęły w sumie cztery podmio-
ty. Zwycięzcą przetargu został 
Zakład Drogowo – Transportowy 
Sławomir Begier z Nekli, gdyż 
za wykonanie inwestycji prze-
targowej zaproponował  najniż-
szą cenę - 121.999,64 zł brutto. 
Najdroższa oferta, która wpły-
nęła na przetarg, wyniosła po-
nad 150 tysięcy złotych. 

Filip Waligóra
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Obwodnica ukończona
Dobiegła końca budowa obwodnicy łączącej drogę powiatową w ul. Topolskiej  
z drogą wojewódzką w ul. Gnieźnieńskiej. Do 31 lipca tego roku przedsiębiorstwo 
POL – DRÓG PIŁA Sp. z o.o. zobowiązane było zakończyć wszelkie prace na trze-
cim odcinku nowopowstałej obwodnicy.
Obwodnica, która łączy  
ul. Topolską z ul. Gnieźnieńską, 
jest jedną z największych in-
westycji drogowych pod-
jętych przez Gminę Środa 
Wielkopolska w jej historii. 
Budowa obwodnicy rozpoczę-
ła się w listopadzie 2010 roku  
i przebiegała w trzech etapach.

Trzy etapy, prawie 2,5 km 
drogi
Budową obwodnicy zajęła 
się firma POL – DRÓG Piła  
Sp. z o.o. Inwestycja została 
powierzona temu przedsię-

biorstwu w drodze przetargu 
nieograniczonego, który został 
ogłoszony przez Gminę Środa 
Wielkopolska w połowie paź-
dziernika 2010 roku. 
Wykonawca inwestycji pierw-
sze prace związane z budową 
obwodnicy rozpoczął 19 listo-
pada 2010 roku. Budowa drogi 
składała się z trzech etapów.  
W sumie długość nowej obwod-
nicy wynosi 2,40467 km. 

Ulica księdza Jana 
Krajewskiego – etap I
W pierwszym etapie powstał 
odcinek drogi o długości  
0,49210 km pomiędzy  
ul. Topolską i Strzelecką. W ra-
mach prac na tym odcinku drogi 
wykonane zostały roboty ziem-
ne, konstrukcja nawierzchni, bu-
dowa zjazdów oraz skrzyżowań. 
W ramach infrastruktury towa-
rzyszącej powstały chodniki 
po obu stronach jezdni, ścieżka 
rowerowa, oświetlenie uliczne 
oraz wybudowano kanalizację 

deszczową. 
Prace na pierwszym odcinku 
drogi zakończyły się i droga zo-
stała oddana do użytku w dniu  
7 lipca 2011 roku. Zgodnie  
z decyzją podjętą przez 
Radę Miejską, powstała uli-
ca otrzymała nazwę księdza 
Jana Krajewskiego, pierwsze-
go powojennego proboszcza 
Kolegiaty Średzkiej. 

Ulica księdza Jerzego 
Popiełuszki – etap II
10 listopada ubiegłego roku 
do użytku oddany został drugi 

odcinek obwodnicy o długo-
ści 0,84219 km, łączący ulicę 
Strzelecką z ulicą Nekielską. 
Podobnie, jak w przypadku bu-
dowy pierwszego odcinka, na 
tym odcinku drogi wykonane 
zostały roboty ziemne, kon-
strukcja nawierzchni, budowa 
zjazdów i skrzyżowań. W skład 
infrastruktury towarzyszącej 
weszły: nowe chodniki, ścieżka 
rowerowa, kanalizacja deszczo-
wa oraz oświetlenie uliczne. 
Odcinek tej drogi, zgodnie  
z uchwałą Rady Miejskiej, 
otrzymał nazwę księdza Jerzego 
Popiełuszki.

Ulica Romana Dmowskiego – 
etap III
Ostatni etap prac, związany  
z budową obwodnicy na od-
cinku pomiędzy ul. Nekielską  
a Gnieźnieńską, niewątpliwie 
był najtrudniejszy do zreali-
zowania. W tym etapie po-
wstał odcinek drogi o długości  
1,07038 km, z czego 0.46 km 

powstało w wyniku 
modernizacji istniejącej 
wcześniej drogi. 
W ramach robót wy-
konane zostały roboty 
ziemne, konstrukcja 
nawierzchni, skrzyżo-
wania. Na infrastruk-
turę towarzyszącą 
złożyła się: budowa 
chodników, ścieżki ro-
werowej, kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia ulicz-
nego, a także budowa przepustu 
na rzece oraz przepustu pieszo 
– rowerowego. 

Zgodnie z umową 
zawartą pomiędzy 
wykonawcą robót  
a Gminą Środa 
Wielkopolska, wszel-
kie prace związane  
z budową obwodnicy, 
w tym przede wszyst-
kim jej trzeciego od-
cinka, musiały zakoń-
czyć się do 31 lipca 
2012 roku. Następnie 
do 31 sierpnia 2012 
roku Gmina Środa 
Wielkopolska dokona 
odbioru inwestycji. 
Jak powiedział 
Wojciech Stalec, 
P r z e w o d n i c z ą c y 
Komisji Kultury  
i Nazewnictwa, naj-

prawdopodobniej ten 
odcinek obwodnicy otrzyma 
nazwę Romana Dmowskiego. 
Ostateczną decyzję w tej spra-
wie podejmą radni miejscy  
w uchwale. 
Dodajmy, że w związku  
z powstaniem obwodnicy 
zlikwidowany został wjazd  
z ul. Gnieźnieńskiej  
w ul. Słoneczną. 

Inwestycja z unijnym 
dofinansowaniem
Wybudowanie niniejszej ob-
wodnicy miasta możliwe 
było dzięki dofinansowaniu 
unijnemu, jakie otrzymała 
Gmina Środa Wielkopolska 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Gmina otrzy-
mała również dofinansowanie  
w wysokości 75% kosztów 
kwalifikowanych na wyko-
nanie I części obwodnicy: od  
ul. Weychana do ul. Topolskiej. 

- Całkowity koszt wykonania 
tej drogi w 2006 roku wyniósł 
2.762.615,44 zł - przypomi-
na Marcin Bednarz, naczel-
nik Biura Obsługi Burmistrza, 
który jest odpowiedzialny za 
dofinansowanie tych inwe-
stycji. Wartość całego pro-
jektu budowy obwodnicy, od  
ul. Topolskiej i Weychana do  
ul. Gnieźnieńskiej, opiewa na 
kwotę 12.719.379,83 zł brut-
to, przy czym dofinansowanie 
unijne wynosi 4.049.639.84 zł. 
Reszta środków pieniężnych 

pochodzi z budżetu gminy.  
Jak mówi Wojciech Ziętkowski, 
Burmistrz Środy Wielkopolskiej, 
powstanie obwodnicy to bardzo 
dobra inwestycja, która będzie 
służyła wszystkim średzia-
nom. - Powstanie nowej drogi 
przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
w mieście poprzez odciążenie 
ruchu tranzytowego przebiega-
jącego w kierunku Kostrzyna, 
Nekli, Swarzędza i Wrześni – 
dodaje burmistrz Ziętkowski. 

Filip Waligóra

Budowa kanalizacji 
w Dębiczu rozpoczęta
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Ruszkowa rozpoczęło 
prace nad budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowo-
ści Dębicz. Plac budowy został przekazany wykonawcy  
6 lipca br. Całość inwestycji ma zostać wykonana do  
30 listopada br.

P r z e d s i ę b i o r s t w o 
Wielobranżowe z Ruszkowa 
wykona inwestycję za  
549.038,41 zł brutto. 
Dofinansowanie unijne zostało 
oparte o cenę wykonania in-
westycji i wynosi 75% całości 
kosztów netto. 
Przypomnijmy, że wykonaw-
ca inwestycji został wybrany  
w wyniku przetargu nieogra-
niczonego, ogłoszonego przez 
Gminę Środa Wielkopolska  
28 maja br. Wzięło w nim udział 
w sumie 13 przedsiębiorstw. 
Cena zaoferowana przez zwy-
cięzcę, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe z Ruszkowa, 
była najniższą spośród zapropo-
nowanych. Wybrany wykonaw-
ca spełnia wszystkie wymogi 
określone w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia.

Jakub Rychtanek

Ponad 140 mieszkańców 
Dębicza zostanie podłączo-
nych do nowopowstałej kana-
lizacji sanitarnej. Będzie ona 
miała około 2000 m długości. 
Przyłączone do niej zostaną  
34 nieruchomości, co ozna-
cza, że w  jej skład wejdą też 
34 studzienki przyłączenio-
we. Wykonanie inwestycji  
w Dębiczu dotyczy tylko sta-
rej części tej miejscowości  
i nie obejmuje nowopowstałego 
osiedla. 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
odbywa się przy dofinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007 - 2013. O dofinansowa-
nie ubiegała się Gmina Środa 
Wielkopolska. Środki na ten cel 
zostały przyznane w październi-
ku ubiegłego roku. 
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Na zdjęciu instruktor Patryk Różański z żaglówką 
typu Optymist                 foto um

Pierwsze zajęcia z żeglarstwa
16 lipca 2012 roku nad średzkim jeziorem rozpoczęły się pierwsze zajęcia „średzkiej 
szkoły żeglarstwa”. Utworzenie szkółki możliwe było dzięki zakupieniu przez Gminę 
Środa Wielkopolska pięciu żaglówek szkoleniowych typu Optymist.
Od połowy lipca nad średzkim 
jeziorem prowadzone są zajęcia 
z żeglarstwa w jednej grupie „od 
podstaw” dla dzieci w wieku  
7 – 12 lat. Nabór do 
grupy został przepro-
wadzony w dniach  
4 i 6 lipca podczas spe-
cjalnych pokazów zor-
ganizowanych przez 
prowadzącego zajęcia 
nad jeziorem, instrukto-
ra żeglarstwa - Patryka 
Różańskiego. Pierwsze za-
jęcia dla dzieci odbyły się  
16 lipca. 
Miesięczny wymiar cza-
su zajęć wynosi 30 go-
dzin. Szkolenie obejmuje 
m.in. naukę umiejętności 
niezbędnych do bezpiecz-
nego przebywania nad 
wodą,  zajęcia z ekologii 
i poszanowania przyro-
dy,  zajęcia z podstaw 
pierwszej pomocy - po-
sługiwanie się „rzutką” 
ratowniczą, wyciąganie 
kolegi z wody do żaglów-
ki, motorówki, na pomost. 
Zajęcia na wodzie oraz za-
jęcia z teorii i motoryki w bie-
żącym roku będą się odbywały 
w miesiącach od lipca do paź-
dziernika. W okresie zimowym 
(październik – marzec) zajęcia 
z teorii i motoryki zorganizowa-
ne zostaną na basenie oraz sali 

gimnastycznej. 
Podczas zajęć  dzieci uczą się 
podstaw żeglowania przy po-
mocy łódek szkoleniowych typu 

Optymist, zakupionych przez 
gminę i przeznaczonych dla dzie-
ci w wieku 7 – 15 lat. Bieżące in-
formacje o poczynaniach uczest-
ników szkoły żeglarstwa można 
znaleźć na stronie internetowej  
www.ukzsroda.pl, gdzie Patryk 

Różański umieszcza relację  
z przeprowadzanych zajęć.    
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. - Bardzo się cieszę, 
że przedstawiony przeze mnie 
pomysł zakupu żaglówek i uru-
chomienia szkoły żeglarstwa 
uzyskał poparcie Burmistrza 
Wojciecha Ziętkowskiego  
i że już w lipcu mogły roz-
począć się pierwsze zajęcia. 
Mam nadzieję, że nauka na 
żaglówkach będzie cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, 
co pozwoli nam zorganizować 
kolejne grupy dzieci, które cie-
kawie chcą spędzać swój czas 
– mówi Paweł Dopierała. Jak 
dodaje, aby większą ilość dzie-
ci zainteresować żeglarstwem, 
wraz z początkiem roku szkol-
nego będzie dążył do oficjalne-

go powołania Uczniowskiego 
Klubu Żeglarskiego.

Na chwilę obecną w naszym 
mieście zajęcia z żeglarstwa 
skierowane są dla dzieci, jednak 
nie jest wykluczone, że w przy-
szłości przygotowana zostanie 
oferta dla starszych. 

Filip Waligóra 

Dwa nowe 
ronda
Do końca sierpnia w Śro-
dzie Wielkopolskiej po-
wstaną dwa nowe ronda. 
Oba zostaną umiejscowione 
w rejonie północnej obwod-
nicy miasta. 
Pierwsze rondo zostanie zbudo-
wane na ul. Strzeleckiej. Jego wy-
konawcą jest Przedsiębiorstwo 
Trans-Masz Beton Dróg ze 
Środy Wielkopolskiej. Termin 
realizacji zamówienia to  
14 sierpnia br. Koszt inwestycji 
wynosi 68.900,91 zł. 
Na ul. Nekielskiej również po-
wstanie rondo. Tutaj budową 
zajmie się Pol-Dróg Sp. z o.o.  
z Piły. Prace związane z budową 
zakończą się do 31 sierpnia br. 
Cena za wykonanie zlecenia to 
68.994,27 zł.
Wykonawców wybrała Gmina 
Środa Wielkopolska w proce-
durze zapytania ofertowego. 
Zwycięskie oferty, spośród zło-
żonych, charakteryzowały się 
najniższym kosztem realizacji 
inwestycji. 
W obszarze północnej ob-
wodnicy jest już jedno rondo. 
Znajduje się ono na skrzyżowa-
niu ulic Topolskiej i Weychana.
Ronda wpływają na bezpie-
czeństwo kierowców, gdyż  
w znaczącym stopniu zmniej-
szają ryzyko wypadku.

Jakub Rychtanek

Środa Rock 
Festival
Przed nami kolejna edycja Środa Rock Festival. Już nie-
długo, bo 16 i 17 sierpnia 2012 roku, Środa Wielkopolska 
przyciągnie wielu fanów muzyki rockowej. Główną gwiaz-
dą festiwalu będzie zespół TSA.
Pomysł na organizację Środa 
Rock Festiwal narodził się kilka 
lat temu. Pierwsze edycje odby-
wały się na placu przy Ośrodku 
Kultury i miały charakter przy-
jacielskiego spotkania lokalnych 
kapel garażowych. 
W latach 2010 - 2011 organi-
zacją imprezy zajmowało się 
stowarzyszenie Środa Rock 
Festiwal, które zawiesiło swoją 
działalność w ubiegłym roku. 
Pracownicy Urzędu Miejskiego 
nie chcieli, aby impreza, która 
cieszyła się bardzo dużą popu-

larnością, przeszła do historii  
i przejęli funkcję organizatora. 
Dzięki ich staraniom gwiazdą 
tegorocznego festiwalu będzie 
zespół TSA – legenda muzyki 
rockowej, jeden z prekursorów 
heavy metalu w Polsce. 
W tym roku organizatorzy posta-
wili na lokalne zespoły. Podczas 
pierwszego dnia zobaczymy 
na scenie zespoły: Transliner, 
Indianer oraz Yelram - dwu-
krotnego laureata „Płonącej 
Pelargonii”, czyli nagrody pu-
bliczności. Po koncertach odbę-
dzie się Rockoteka z DJ Kisiem. 
Koncerty rozpoczną się o godzi-
nie 18.00.
W piątek, 17 sierpnia, scena 
wypełni się ostrzejszym brzmie-
niem. Imprezę rozpocznie zespół 
FUNSET z Owińsk, którego 
perkusistą jest młody średzianin. 
Następnie zaprezentują się ze-
społy: Blindsight, Freud Theory 
i Bustergang. Imprezę zakończy 
koncert tegorocznej gwiazdy – 
TSA, który rozpocznie się około 
godziny 21.30.

Oliwia Gielniak

Mandaty za alkohol i zaśmiecanie
W okresie wakacyjnym Straż Miejska w szczególny sposób 
patroluje miejskie parki. Efektem tych kontroli są man-
daty nałożone przez strażników za spożywanie lub próbę 
usiłowania spożycia alkoholu w miejscu publicznym.
W ostatnim czasie, za próbę 
spożywania lub spożywanie 
alkoholu w miejskich parkach 
oraz na placach zabaw, strażni-
cy miejscy nałożyli 7 manda-
tów. Podczas patroli organizo-
wanych w parkach, strażnicy 
prowadzą również kontrole pod 
względem utrzymania porządku 
i bezpieczeństwa w miejscach 
publicznych. 
Jak mówi Komendant Straży 
Miejskiej, Paweł Ludwiczak, 
wakacje to okres, w którym 
wielu młodych, najczęściej nie-
letnich, próbuje sobie zorgani-
zować czas poprzez niszczenie 
mienia publicznego, bądź spo-
żywanie alkoholu w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych. 
- Postanowiliśmy więc zwięk-

szyć liczbę patroli strażników, 
szczególnie w godzinach wie-
czornych, aby zapobiec tego 
typu zachowaniom – mówi 
Komendant.

Pod zakaz ruchu
Mandatami na łączną kwotę  
200 zł strażnicy miejscy uka-
rali kierowcę samochodu  
i jego dwóch pasażerów, którzy 
wjechali pojazdem pod zakaz 
ruchu, a następnie wyrzucali  
z samochodu śmieci na drogę. 
Kierowca pojazdu otrzymał 
mandat w wysokości 100 zł  
i 5 punktów karnych, natomiast 
pasażerowie zostali ukarani 
mandatami po 50 zł za zaśmie-
canie miejsca publicznego.

Filip Waligóra
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Nad jezioro ulicą Szlafroka
Zakończyły się prace związane z budową trzeciego odcinka obwodnicy miasta łączącego 
ul. Gnieźnieńską z ul. Nekielską. Do czasu uzyskania przez Gminę Środa Wielkopolska 
pozwolenia na użytkowanie tej drogi ruch po tym odcinku obwodnicy jest zgodnie z obo-
wiązującym prawem zabroniony.
O pozwolenie na użytkowa-
nie nowej drogi Gmina Środa 
Wielkopolska będzie mogła 
wystąpić do starosty średzkiego 
dopiero po dokonaniu technicz-
nego odbioru inwestycji. 
Jak mówi Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Urzędu Miejskiego, 
techniczny odbiór trzeciego 
odcinka obwodnicy nastąpi  
w możliwie najszybszym cza-
sie. Około 10 sierpnia tego roku 
Gmina Środa Wielkopolska 
wystąpi do starosty średzkiego 
o pozwolenie na użytkowanie 
obwodnicy. Jeżeli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem to już w 
sierpniu kierowcy będą mogli 
korzystać z nowej drogi – dodaje 
Michał Orłowski. 
Warto podkreślić, że do cza-
su otrzymania przez gminę 

wspomnianego pozwolenia 
na użytkowanie wszelki ruch 
samochodowy po nowej dro-
dze jest zgodnie z obowiązu-
jącym prawem zabroniony,  
o czym informują znaki dro-
gowe.  Każdorazowy wjazd na 
obwodnicę nie dosyć, że grozi 
mandatem za łamanie przepi-
sów drogowych, to odbywa się 
na własną odpowiedzialność 
kierowcy.
Do chwili oddania obwodni-
cy do użytku każdy kierow-
ca może dojechać nad jezioro 
objazdem prowadzącym od  
ul. Szlafroka, drogą równole-
głą do ul. Słonecznej, która w 
związku z budową obwodnicy 
została zamknięta parę tygodni 
temu. 
Wielce niestosownym jest więc 
porównywanie przez Zbigniewa 

Króla na łamach „Gazety 
Średzkiej” gminnej inwestycji 
budowy trzeciego odcinka ob-
wodnicy z inwestycją powia-
tową polegającą na przebudo-
wie ul. Żwirki i Wigury oraz 
ul. Brodowskiej. W przypadku 
inwestycji gminnej wszyst-
kie prace przebiegały zgodnie  
z wyznaczonym terminem, nie 
było żadnych opóźnień oraz 
utrudnień dla mieszkańców 
i lokalnego ruchu, czego nie 
można powiedzieć o inwestycji 
powiatowej. 
Natomiast fakt zakazu korzy-
stania z nowej drogi do czasu 
uzyskania pozwolenia na użyt-
kowanie nie jest wymysłem 
urzędników tylko przestrzega-
niem polskiego prawa. 

Filip Waligóra

Tylko „głos” w dyskusji
Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Wojciech Ziętkowski podzie-
lił się z radnymi swoją wizją przyszłości funkcjonowania Powiatowej Kolei Wąskoto-
rowej. Zakłada ona skrócenie torowiska kolei do trasy katowickiej. Przez pasjonatów 
kolejki wąskotorowej propozycja burmistrza została błędnie odczytana jako decyzja, co 
do przyszłości kolejki, którą podejmą władze Powiatu Średzkiego.
Jak powiedział redakcji biu-
letynu Burmistrz Wojciech 
Ziętkowski, przedstawiona 
przez niego na jednej z sesji 
Rady Miejskiej koncepcja funk-
cjonowania kolejki wąskotoro-
wej tylko do trasy katowickiej 
to jedno z możliwych rozwiązań 
dotyczących przyszłości tej ko-
lejki. - To tylko głos w dyskusji, 
nie należy więc uważać, że bur-
mistrz dąży do zlikwidowania ko-
lei – mówi Wojciech Ziętkowski. 
Dodajmy, że ciuchcia jest wła-
snością Powiatu Średzkiego  
i to jego władze będą decydować  
o przyszłości wąskotorówki. 
Szukając jednak dobrych roz-
wiązań dla bytu kolejki należy 
wziąć po uwagę wiele czynni-
ków, m.in. czynnik ekonomicz-
ny i bezpieczeństwa. W tym 
roku utrzymanie kolejki kosz-

tuje Powiat Średzki około 300 
tysięcy złotych. W przyszłym 
roku będzie to prawdopodob-
nie kwota dwukrotnie większa. 
Dodatkowe środki będą potrzeb-
ne na przeprowadzenie rewizji 
kotła kolejki. 
Do końca sierpnia tego roku 
powiat przeprowadzi eksperty-
zę torowiska kolejki, która ma 
wykazać czy jest ono bezpiecz-
ne i nie stanowi zagrożenia dla 
podróżujących. Kiedy okaże się, 
ze torowisko jest zagrożeniem, 
to w celu poprawy jego bezpie-
czeństwa powiat będzie musiał 
wygenerować kolejne środki 
finansowe. Nikt chyba nie wy-
obraża sobie takiej sytuacji,  
w której władze powiatu  
w przypadku zagrożenia bezpie-
czeństwa pasażerów będą dawa-
ły przyzwolenie na funkcjono-

Wpływy z podatków lokalnych
Gmina Środa Wielkopolska dokonała podliczenia środ-
ków jakie wpłynęły  z podatków lokalnych za pierwsze 
półrocze 2012 roku. 
Zakładany przychód z po-
datku od nieruchomości od 
osób fizycznych wynosi  
3.790.000,00 zł. Taka kwota 
planowana jest za cały 2012 
rok. Na dzień 30 czerwca br. 
wykonanie planu wyniosło  
2.151.161,55 zł, a więc 57% ca-
łorocznego planu. 
Wpływy z podatku rolnego 
przedstawiają się następująco. 
Za pierwsze półrocze 2012 roku 
wpłynęło 665.473,29 zł, czyli 
55% z 1.200.000,00 zł planowa-
nego przychodu za cały rok. 
Z kolei planowany przychód  
z podatku od środków trans-
portu na 2012 rok wynosi  
440.000,00 zł. Wykonanie pla-
nu na dzień 30 czerwca br. 
to 197.112,03 zł, co stanowi  
45% planu.
Wpływy z podatku od nieru-
chomości od osób prawnych za  
2012 rok mają wynieść 
11.500.000,00 zł. Wykonanie 
planu po pierwszym półro-
czu to 6.170.827,42 zł, a więc  
54% planu. 
Natomiast wpływy z podat-
ku rolnego wyniosły jak dotąd 
249.307,91 zł, co stanowi 48% 
planowanego na 520.000,00 zł 
całorocznego przychodu. 
Kwota 660.000,00 zł jest pla-

nowana jako przychód z podat-
ku od środków transportu. Na 
dzień 30 czerwca br. wykonanie 
planu wyniosło 298.396,00 zł, 
czyli 45%. 
Z kolei plan ministra finansów 
dla Gminy Środa Wielkopolska 
zakłada 20.750.626,00 zł wpły-
wu z podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Plan opiera 
się na wpływach z lat poprzed-
nich oraz liczbie mieszkańców 
gminy. Na dzień 30 czerwca 
br. wykonanie planu wyniosło 
8.425.260,00 zł, a więc 40% ca-
łego planowanego na 2012 rok 
przychodu. 
Plan wpływów z podatku docho-
dowego od osób prawnych usta-
liła Gmina Środa Wielkopolska. 
Zakłada on 2.700.000,00 zł 
wpływu. Po pierwszym pół-
roczu jego realizacja to  
1.843.674,14 zł, czyli 68%. 
Trudno powiedzieć czy plan mi-
nisterstwa zostanie skorygowa-
ny, czy w drugim półroczu środ-
ki od osób fizycznych zaczną 
wpływać w większej ilości. Jeśli 
nie uda się pozyskać zakładanej 
kwoty, Gmina będzie musiała 
pozyskać brakujące pieniądze  
z innych źródeł, bądź zaktuali-
zować plany budżetowe.

Jakub Rychtanek

wanie kolejki. 
Podsumowując kolejka wymaga 
wielu nakładów pieniężnych. 
Jak mówi Marcin Bednarz, 
członek zarządu Powiatu 
Średzkiego, na chwilę obecną 
powiat nie ma takich pieniędzy 
zatem trzeba szukać rozsądnego 
rozwiązania co do przyszłości 
kolei, które pozwoli uchronić 
ją przed likwidacją przy jedno-
czesnej racjonalizacji środków 
finansowych przeznaczanych na 
jej utrzymanie. 

Dodajmy, że Gmina Środa 
Wielkopolska jako jedyna gmi-
na Powiatu Średzkiego wspiera 
funkcjonowanie kolejki. Przez 
ostatni rok wsparcie finansowe 
gminy dla powiatowej kolejki 
wyniosło 28.918,00 złotych.

Filip Waligóra

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, w imieniu którego dzia-
ła Maria Mieszczak Sekretarz Miasta ogłasza przetarg ustny nie-
ograniczony do oddania w użytkowanie nieruchomości, położonych  
w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kochanowskiego.
Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomości niezabudowane, położona  
w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kochanowskiego, w skład której wchodzą 
niżej wymienione działki :
-  nr 1282/3 obszaru 0,0456 ha, KW PO1D/00017894/7,
-  nr 1282/5 obszaru 0,0022 ha, KW PO1D/00017894/7,
-  nr 1283/2 obszaru 0,9118 ha, KW PO1D/00047485/6.
Opłata roczna jako cena wywoławcza nieruchomości:   -   991,63 zł netto
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie  
z obowiązująca stawką.
Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.
Termin zapłaty: Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie 
uzyskana w przetargu plus podatek VAT 23 % podlega zapłacie, nie później niż 
do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość 
przeznaczona jest pod Rodzinny Ogród Działkowy.
Obciążenia i zobowiązania: Nieruchomości nie są obciążone .
Przetarg na oddanie w użytkowanie przedmiotowych nieruchomości odbędzie 
się w dniu 3 września 2012 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, salka nr 207, I piętro.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest : - wniesienie wadium w pieniądzu  
w kwocie 100 zł. Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie 
sprzedającego najpóźniej do dnia  30 sierpnia 2012 r. 
Wadium można wpłacić na konto nr 89 10901418 0000 0000 4101 5244 BZ 
WBK S.A. O/Środa Wielkopolska. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedło-
żeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty z ty-
tułu oddania nieruchomości w użytkowanie, a w przypadku uchylenia się przez 
tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po odwołaniu albo zamknię-
ciu przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Uczestnik przetargu, któ-
ry przetarg wygra jest związany ofertą do dnia zawarcia umowy notarialnej. 
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska  zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego ul. Daszyńskiego 5, pokój  
nr 205, I ptr. , tel.612867718/19.

Z up. Burmistrza
Maria Mieszczak
Sekretarz Miasta

koNcertowy Sierpień 

w środzie!!!

Sprawdź Na Str. 16
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Kanalizacja 
także dla 
nowych osiedli
Mieszkańcy miejscowości Dębicz, których nie obejmuje 
budowana sieć kanalizacji sanitarnej w ramach dofinan-
sowania z Unii Europejskiej, zawiązali dwie grupy inicja-
tywne. Negocjacje z Gminą Środa Wielkopolska przynio-
sły efekt i już wiadomo na jakich zasadach sieć kanalizacji 
powstanie także na tym obszarze.
Kiedy gmina przygotowywa-
ła wniosek o dofinansowanie 
budowy kanalizacji sanitarnej 
ze środków unijnych, w Dębiczu 
nowych osiedli nie było. Pojawił 
się istotny problem, co z no-
wymi domami, które budują 
się we wsi, a które nie zostały 
objęte planem budowy kana-
lizacji. Burmistrz Wojciech 
Ziętkowski wystąpił z pytaniem 
do Departamentu Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Poznaniu o możliwość roz-
szerzenia inwestycji w Dębiczu 
o nowe osiedla. Departament 
uznał, że rozszerzenie zadania, 
na które zostało udzielone dofi-
nansowanie, jest niemożliwe.

Pomysł był taki…
Mieszkańcy, których nierucho-
mości nie zostały objęte dofi-
nansowaniem unijnym, mieli 
partycypować w kosztach budo-
wy kanalizacji, którą zrealizuje 
gmina. Wstępnie zapropono-
wano, aby właściciele nowych 
działek pokryli część realizacji 
projektu. Mieszkańcy wpłacając 
środki gminie nie muszą pokryć 
podatku VAT. 
Taki pomysł został przedsta-
wiony 8 lutego br. na spotka-
niu naczelnika Biura Obsługi 
Burmistrza, Marcina Bednarza, 
z mieszkańcami nowopowsta-
łych osiedli. 

Podjęto inicjatywę lokalną
Ostatecznie mieszkańcy za-
wiązali dwie grupy inicja-
tywne: Osiedle nr I i Osiedle  
nr II. Rada Miejska w Środzie 
Wielkopolskiej dnia 29 mar-
ca 2012 r. ustanowiła na czym 
działanie inicjatywy lokalnej ma 
polegać. 
Zgodnie z Uchwałą  
Nr XIX/299/2012, inicjatywą 
lokalną jest każde przedsięwzię-
cie należące do zadań samorzą-
du Gminy Środa Wielkopolska, 
realizowane w ciągu jednego 
roku budżetowego, które ma 
służyć zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkańców. 

Mieszkańcy sfinalizują część 
budowy kanalizacji sanitarnej. 
Ich wkład własny musi stanowić 
minimum 25% kosztów inwe-
stycji. Każdy właściciel działki 
wniesie na rzecz gminy kwotę 
5.000 zł. 
Na początku lipca Referat 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
wysłał zawiadomienie o moż-
liwości podpisania umowy 
do zainteresowanych sprawą 
mieszkańców Dębicza. Pięciu 
właścicieli nieruchomości  
z grupy inicjatywnej Osiedle  
nr I zgodziło się przystąpić do 
inwestycji. Z kolei z grupy ini-
cjatywnej Osiedle nr II zgodę 
wyraziło trzynastu właścicieli. 
Jak wyjaśnia Marcin Bednarz, 
powstanie inicjatywy lokalnej 
jest korzyścią dla mieszkańców. 
Mieszkańcy nie muszą budo-
wać szamb i ponosić wysokich 
kosztów wywozu ścieków. 
Wybudowana sieć kanalizacyj-
na podnosi też wartość poszcze-
gólnych nieruchomości. 
Z drugiej strony, wkład własny 
mieszkańców pozwala gminie 
realizować zadania budowy sie-
ci kanalizacyjnej w szerszym 
zakresie niż pozwalają na to 
środki budżetowe. 

Kto wykona inwestycję?
Budową sieci kanalizacji sa-
nitarnej dla nowych osiedli 
w Dębiczu zajmie się Spółka 
Środa XXI Sp. z o.o., która nie 
jest przedsiębiorstwem w rozu-
mieniu ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. W ten 
sposób zrealizowany zostanie je-
den z postulatów mieszkańców, 
którzy przystąpili do inicjatywy, 
aby osoby, które nie przystąpią 
obecnie do współfinansowania 
projektu musiały w przyszłości 
ponieść takie same koszty. 
Umowa na wykonanie sieci na 
Osiedlu nr I i Osiedlu nr II bę-
dzie podpisana w najbliższym 
czasie.

Jakub Rychtanek

Udział średzkiej delegacji w ob-
chodach dwudziestolecia współ-
pracy pomiędzy Wielkopolską  
a Bretanią jest wynikiem trwają-
cego już od osiemnastu lat part-
nerstwa pomiędzy Gminą Środa 
Wielkopolska a francuskim 
miastem Vitré, wchodzącym  
w skład departamentu  
Ille – et – Vilaine, położonym 
właśnie w Bretanii. 
Poza burmistrzem Wojciechem 
Ziętkowskim w skład średz-
kiej delegacji weszli: Michał 
Orłowski, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień 
Urzędu Miejskiego, Danuta 
Grześkowiak, wieloletni 
nauczyciel języka francu-
skiego w średzkim Liceum 
Ogólnokształcącym, organiza-
torka dziesięciu wymian mło-
dzieży szkolnej między Środą  
a Vitré oraz Krzysztof Kukulski, 
prywatny przedsiębiorca. 
Podczas  kilkudniowego pobytu 
w Bretanii w miejscowościach 
Rennes – stolicy regionu, Retiers 
oraz Saint-Brice-en-Coglès 
przedstawiciele polskich i fran-
cuskich gmin „bliźniaczych” 
uczestniczyli w wielu prelek-

cjach, seminariach i wykładach 
podsumowujących wzajemną 
współpracę wielkopolsko – 
francuską. Gościem honoro-
wym wykładów był Tomasz 
Orłowski, Ambasador Polski we 
Francji. 
Jak mówi Burmistrz Wojciech 
Ziętkowski, przewodnim tema-
tem zorganizowanych sympo-
zjów była tożsamość europej-
ska. Wiele uwagi poświęciliśmy 
także wsparciu jakie Polska 
udziela Ukrainie w jej aspira-
cjach dotyczących przystąpienia 
do Unii Europejskiej. Wsparcie 
to zostało przyrównane do po-
mocy, jakiej przed kilkunastoma 
laty Francuzi udzielili Polsce, 
kiedy nasz kraj aspirował do 
Unii – dodaje burmistrz.

Burmistrz przyznał medale 
„Środa maioris poloniae gra-
tias agit et meminit”
Obchody dwudziestole-
cia współpracy pomiędzy 
Wielkopolską, a Bretanią były 
również dobrą okazją do zło-
żenia wizyty we wspomnianym 
mieście partnerskim Gminy 
Środa Wielkopolska – Vitré. 

Spotkanie z władzami samo-
rządowymi Vitré oraz osobami 
zaangażowanymi we wzajemną 
współpracę między miastami 
odbyło się 11 lipca. Podczas 
tego spotkania Burmistrz Środy 
Wielkopolskiej przyznał trzy 
medale „Środa maioris poloniae 
gratias agit et meminit” za wło-
żony wkład w rozwój partner-
skiej współpracy między Vitré 
a Środą Wielkopolską. Medale 
otrzymali: Pierre Mehaignerie 
- mer Vitré, Odile Bouvet - 
Przewodnicząca Komitetu 
współpracy zagranicznej  
z Vitré oraz Josette Vidamant - 
członkini Komitetu współpracy 
zagranicznej z Vitré, odpowie-
dzialna za kontakty ze Środą 
Wielkopolską. 
Dodajmy, że inicjatorami  
i organizatorami uroczystości 
obchodów rocznicy współpra-
cy pomiędzy Wielkopolską  
a Bretanią były bretońskie wła-
dze administracyjne i samo-
rządowe oraz Stowarzyszenie 
Bretania – Polska z jego preze-
sem, Michel Dorinem, na czele.

Filip Waligóra

Dwadzieścia lat 
współpracy Wielkopolski 
z Bretanią
W bieżącym 2012 roku przypada dwudziesta rocznica nawiązania wzajemnej współpra-
cy pomiędzy Wielkopolską, a francuskim regionem – Bretanią. Z tej okazji w dniach 
od 11 do 14 lipca tego roku w Bretanii odbyły się uroczyste obchody okrągłej rocznicy 
współpracy. Uczestniczyła w nich również delegacja ze Środy Wielkopolskiej na czele  
z burmistrzem Wojciechem Ziętkowskim.

Na zdjęciu przedstawiciele średzkiej delegacji wraz z ambasadorem RP we Francji                 foto um
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Rocznica Bitwy Warszawskiej
92. Rocznica Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego, przypadające 15 sierpnia, będą w naszym mieście obchodzone z dużym rozmachem. 
Głównymi gwiazdami tego dnia, które wystąpią w Parku Łazienki, będą IRA oraz Zbigniew Wodecki.
15 sierpnia Środa Wielkopolska 
będzie wspominać zwycięską 
Bitwę Warszawską. Bitwa ta 
jest jedną z najważniejszych ja-
kie miały miejsce w Polsce. 
Bitwa Warszawska była sto-
czona w dniach 13 - 25 sierp-
nia 1920 roku w czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej. 
Zadecydowała ona o zachowa-
niu niepodległości przez Polskę  
i przekreśliła plany rozprze-
strzenienia rewolucji bolsze-
wickiej  na Europę Zachodnią. 
Zdaniem wielu historyków była 
to jedna z najważniejszych, 
przełomowych bitew w historii 
świata. 
Dla wspólnoty parafialnej „du-
żego kościoła” będzie to także 

uroczystość odpustowa z okazji 
Święta Wniebowzięcia NMP.  
W naszym mieście uroczyste 
obchody rozpoczną się od Mszy 
Świętej w średzkiej Kolegiacie. 
Po nabożeństwie poczty sztan-
darowe, delegacje i zaproszeni 
goście, udadzą się na średzki 
cmentarz, gdzie na kwaterze 
Powstańców Wielkopolskich 
złożą kwiaty.
Po oficjalnej części obchodów, 
rozpocznie się część artystycz-
na w Parku Łazienki przy ulicy 
Plantaża. Bogaty program im-
prezy gwarantuje wiele zabawy. 
Już o godzinie 15.30 wystąpi 
Zbigniew Wodecki z zespo-
łem. Naturalnie również dzieci 
będą mogły się dobrze bawić. 

Specjalnie dla nich zaplano-
wano program pt. „Zagadki 
Detektywa Móżdżyńskiego”. 
Dodatkową atrakcją dla każ-
dego zainteresowanego będą 
2 łódki regatowe, które będzie 
można obejrzeć i które, miej-
my nadzieję, zachęcą choć parę 
osób do żeglarstwa. Dla wszyst-
kich zainteresowanych otwarty 
będzie również Lunapark. Przed 
gwiazdą wieczoru – zespołem 
IRA - wystąpi Jerzy Kosiński. 
W trakcie imprezy nie zabraknie 
także kunsztu DJ Kisia.
Podczas obchodów rocznicy 
bitwy warszawskiej będziemy 
również świętować 32. rocznicę 
powstania „Solidarności”. 
Lata osiemdziesiąte XX wie-

ku były jednym z najważniej-
szych okresów w obfitującej 
w dramatyczne wydarzenia 
historii Polski. W wyniku bez-
precedensowej fali strajków po-
wstał Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy 
„Solidarność”, który skupił mi-
liony Polaków.
14 sierpnia 1980 roku doszło 
do wybuchu strajku w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina. Robotnicy 
na swoim wiecu przedstawili 
wiele żądań, dotyczących m.in. 
podwyżki płac. Lech Wałęsa, na 
wniosek innych strajkujących 
zakładów, 16 sierpnia 1980 roku 
ogłosił strajk solidarnościowy. 
Te wydarzenia zapoczątkowa-
ły rozwój „Solidarności” i po-

pchnęły  innych do protestowa-
nia przeciwko władzy. 
Warto także wspomnieć, że 
„Solidarność” Średzka, któ-
rej przewodniczącym jest 
Paweł Ławniczak, zajęła się 
organizacją występu Jerzego 
Kosińskiego wraz z Martą 
Gorczycą i Olą Kaczmarek. 
Ich Muzyka Wolności, któ-
ra tematyką będzie nawiązy-
wać do 32. rocznicy powstania 
„Solidarności”, z pewnością 
sprawdzi się, jako support przed 
koncertem zespołu IRA, który 
będzie kulminacyjnym punktem 
imprezy. Koncert IRY rozpocz-
nie się o godzinie 20.30.

Oliwia Gielniak

Ośrodek Kultury na niebiesko?
W piątek, 6 lipca tego roku, dzięki uprzejmości firmy Philips Polska Sp. z o.o. odbyła się 
próba oświetlenia elewacji Ośrodka Kultury.
Inicjatorem oświetlenia elewacji 
budynku Ośrodka Kultury jest 
jego dyrektor, Jolanta Sołtysiak, 
która chciałaby aby po zmroku 
budynek tej instytucji publicz-
nej przybierał kolor niebieski. 
W piątek, 6 lipca, po godzinie 
22.00 odbyła się próba oświe-
tlenia budynku, która uzyskała 
aprobatę dyrektor Sołtysiak. 
Próba oświetlenia mogła się 
odbyć dzięki uprzejmości firmy 

Philips Polska Sp. z o.o. To wła-
śnie firma Philips udostępniła 
lampę, która oświetliła na nie-
biesko budynek ośrodka. Teraz 
będą prowadzone prace doty-
czące lokalizacji specjalnych 
lamp, które oświetlą średzki 
Ośrodek Kultury.

Kulturalna dekoracja
Na uwagę zasługuje również 
utworzona na trawniku przy 

Ośrodku Kultury stała dekoracja 
– amfiteatr. Na dekorację składa 
się atrapa fortepianu usytuowa-
na na specjalnym podeście, wo-
kół którego ustawione zostały 
krzesła. 
Dekoracja swoiście nawiązująca 
do działalności Ośrodka Kultury 
jest oświetlona w godzinach 
wieczornych. 

Daniel Rydian

Dni Powiatu Średzkiego
Od 16 do 18 sierpnia będą obchodzone Dni Powiatu Średz-
kiego. Bogaty program imprezy zapewnia wiele atrakcji. 
Główną gwiazdą obchodów będzie zespół Classic. 
Dni Powiatu Średzkiego roz-
poczynają się w czwartek,  
16 sierpnia, w Ośrodku Kultury. 
Na początek odbędzie się spo-
tkanie poświęcone profilakty-
ce chorób nowotworowych. 
O godzinie 17.00 rozpocznie 
się Uroczysta Sesja Powiatu 
Średzkiego, podczas której 
rozstrzygnięty zostanie kon-
kursu na Ambasadora Powiatu 
Średzkiego 2011. Zaraz po se-
sji wystąpi zespół Wolna Grupa 
Bukowina. Dalsza część impre-
zy odbywać się będzie w Parku 
Łazienki, gdzie zaplanowano 
święto fanów mocnych brzmień, 
czyli Środa Rock Festiwal.
Dzień później w kinie „Baszta” 
wyświetlony zostanie seans fil-
mowy „O północy w Paryżu” 
oraz odbędzie się wykład na 
temat twórczości Woody’ego 
Allena. 
W sobotę powiatowe święto-
wanie rozpocznie się przed 
południem w Winnej Górze. 
Tam odbędzie się wykład  
dr M. Rezlera oraz inscenizacja 
przekazania przez Napoleona 
dworu gen. Dąbrowskiemu. 
Na Starym Rynku w Środzie 
już od godziny 10.00 ustawi 
się „Białe Miasteczko” oraz 
inne stoiska organizacji poza-
rządowych. Każdy będzie mógł 
poddać się badaniom potencjal-
nych dawców szpiku kostnego, 

pomiarowi ciśnienia tętniczego 
oraz określić swój wskaźnik 
otyłości. W tym samym czasie  
o tytuł „Najmądrzejszego Psa”  
w powiecie powalczą 
czworonogi. 
O 12.00 rozpocznie się gra 
miejska „W poszukiwaniu za-
ginionego skarbu Napoleona”. 
Zadaniem gry będzie przybli-
żenie wydarzeń z okresu na-
poleońskiego. W międzyczasie 
nastąpi rozstrzygnięcie konkur-
su na najpiękniejszą i najsmacz-
niejszą „napoleonkę”. 
Następnie odbędzie się po-
wtórka inscenizacji przeka-
zania dworu w Winnej Górze  
i rozstrzygnięcie gry miejskiej, 
a później przemarsz amazo-
nek, członków Stowarzyszenia 
Uniwersytetu III Wieku oraz 
emerytów ulicami Środy do 
Parku Łazienki. Tam będzie 
miało miejsce wspólne ognisko 
zorganizowane przez harcerzy  
i seniorów. Około  godziny 
20.00 wystąpi zespół Classic. 
Ponadto w godzinach od 15.00 
do 19.00 każdy będzie mógł 
przejechać się średzką kolejką 
wąskotorową na trasie Środa 
Miasto - Kipa - Środa Miasto. 
W Solcu na kortach tenisowych 
rozegrany zostanie turniej teni-
sowy o puchar Starosty.

Oliwia Gielniak 
Oświetlona elewacja OK w trakcie próby                     foto um
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Utworzyli i doposażyli
W ostatnim czasie w Parku Łazienki został utworzony nowy plac zabaw. Swoją pracę za-
kończyły także przedsiębiorstwa odpowiedzialne za doposażenie placów zabaw dla dzie-
ci na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska, które zostały  wybrane w wyniku prze-
prowadzenia przetargu nieograniczonego. Zagospodarowania placów dokonały w sumie 
cztery podmioty. Wszystkie zamontowane elementy placów zabaw są fabrycznie nowe.

Nowopowstały plac zabaw  
w Parku Łazienki jest kolejnym 
elementem rewitalizacji tego 
obszaru miasta. Wszystkie urzą-
dzenia składające się na plac 
zabaw zostały już zamontowane  
i są gotowe do użytku. 
Dzieci mają do dyspozycji m.in. 
huśtawkę tarczową oraz dwie 
huśtawki typu kiwak i dwie 
typu ważka. Zamontowano też 
huśtawkę wahadłową. 
Utworzenie placu zabaw  na 
Łazienkach powierzono przed-
siębiorstwu „Maja” z miejsco-
wości Małkinia Górna. 

Doposażenie placów  
w mieście… 
Przedsiębiorstwo „Maja” za-
montowało także nowe elemen-
ty na placach zabaw w Środzie 
Wielkopolskiej. 
Plac przy ul. 20 Października 
został wyposażony w huśtawkę 
typu ważka, trzy równoważnie 
i huśtawkę wahadłową. Plac 

przy ul. Harcerskiej wzbogacił 
się o huśtawki ważka i kiwak. 
Trzy równoważnie, huśtawka 
wahadłowa i huśtawka ważka 
to nowe elementy placu w par-
ku przy ul. Lipowej. Plac na 
Osiedlu Piastowskim ma teraz 
trzy nowe równoważnie oraz 
huśtawki ważka i kiwak. Na 
placu przy ul. Brodowskiej za-
montowano podwójną huśtawkę 
wahadłową, ważkę i kiwak. 
Kwota, jaką otrzyma przedsię-
biorstwo „Maja” za wykonanie 
tych prac oraz za doposaże-
nie placów zabaw w Babinie  
i Januszewie, wynosi  
50.100,00 zł. 

… i na wsiach
We wspomnianych Babinie  
i Januszewie zamontowane zo-
stały zestawy sprawnościowe - 
ściany wspinaczkowe z opon.  
Przedsiębiorstwo Saternus  
Sp. z o.o. z Chorzowa doposa-
żyło place zabaw w Brodowie 

oraz w Winnej Górze. Dzieci 
mają tam teraz do dyspozycji 
nowe czteroramienne karuzele 
tarczowe. Za wykonanie tych 
zadań przedsiębiorstwo otrzy-
ma wynagrodzenie w kwocie 
5.844,96 zł. 
Zagospodarowaniem placu 
zabaw w Pławcach w huś-
tawkę wahadłową podwój-
ną oraz dwie huśtawki na 
sprężynie typu kiwak zajęła 
się firma „Foresto” ze Środy 
Wielkopolskiej. Podmiot do-
posażył plac zabaw za kwotę 
3.450,00 zł. 
Natomiast przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Apis” z miej-
scowości Jarosław za kwotę 
6.741,63 zł dokonało wyposaże-
nia  placów zabaw w Chociczy 
i Nadziejewie. Zamontowano 
tam nową zjeżdżalnię. Z kolei 
plac zabaw w Koszutach został 
doposażony przez firmę „Apis” 
w huśtawkę wahadłową.
Przypomnijmy, że niniejsze 
podmioty zostały wybrane przez 
Gminę Środa Wielkopolska  
w wyniku przetargu nieogra-
niczonego. Rozstrzygnięcie 
przetargu miało miejsce  
5 kwietnia tego roku. W pro-
cedurze wystartowało w sumie  
14 przedsiębiorstw. 
Zagospodarowania placów za-
baw dokonały podmioty, które 
w poszczególnych częściach 
przetargu zaproponowały naj-
niższe ceny i tym samym zwy-
ciężyły przetarg. W sumie na 
doposażenie gminnych placów 
zabaw Urząd Miejski wydał  
66.136,59 zł.

Jakub RychtanekNowy plac zabaw w Parku Łazienki                 foto um

Gmina wspiera 
półkolonie
Gmina Środa Wielkopolska w okresie letnim dofinanso-
wuje półkolonie dla dzieci. 
Do Grzybowa, koło Kołobrzegu, 
wybrały się dzieci w ramach 
półkolonii organizowanych 
przez parafię NSJ w Środzie 
Wielkopolskiej. W obozie 
wypoczynkowo –  wędrow -
nym, który odbył się w dniach  
2 - 6 lipca br., udział wzięło  
35 osób. Dofinansowanych 
przez Gminę zostało 24 dzieci. 
Na każde dziecko Gmina prze-
znaczyła 60 zł.
Parafia Wniebowzięcia NMP 
w Środzie Wielkopolskiej 
w dniach 16 - 21 lipca zor-
ganizowała wyjazdy półko-
lonijne. Uczestnicy wybrali 
się do Wrześni, Ruszkowa, 
Świebodzina, Poznania i Koszut. 
Gmina nieodpłatnie udostępniła 
autokar z  OSiR-u w Środzie 
Wielkopolskiej.
Księża z parafii kolegiackiej, 
Marcin Ćmil i Maciej Skorupa, 
zorganizowali wyjazd do 
Zakopanego. Dzieci przebywały 
w stolicy polskich Tatr od 2 do 
7 lipca. Gmina dofinansowała 
wyjazd 24 dzieci. Przeznaczyła 
po 60 zł na każde z nich. W ra-
mach półkolonii organizowa-
nych przez parafię kolegiacką 
planowany jest jeszcze wyjazd 
do Szklarskiej Poręby.
Gmina dofinansowała także 

trójkę dzieci, która wzięła udział  
w półkoloniach organizowanych 
przez Szkolne Koło Caritas 
przy Szkole Podstawowej  
nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. 
Półkolonie odbyły się w dniach 
16 - 24 lipca.
W dniach 15 - 22 sierpnia półko-
lonie pod patronatem Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Środzie 
Wielkopolskiej będzie orga-
nizował Michał Mikołajczak.  
W ramach „Zwiedzania 
Regionu Wielkopolski – Naszej 
Małej Ojczyzny” dzieci udadzą 
się m.in. do Lednicy, Leszna, 
Winnej Góry czy Biechowa. 
Gmina nieodpłatnie udostęp-
ni autokar z OSiR-u w Środzie 
Wielkopolskiej, który będzie 
woził uczestników półkolonii.
Ośrodek Wsparcia Gminna 
Świetlica Terapeutyczno – 
Wychowawcza w Środzie 
Wielkopolskiej planuje w okre-
sie letnim półkolonie dla 130 
dzieci. Półkolonie odbędą się 
w świetlicach w Jarosławcu, 
Pławcach, Nadziejewie, 
Koszutach, Bieganowie, Środzie 
Wielkopolskiej i Babinie. Gmina 
przekazała 3200 zł na transport 
uczestników oraz 799,98 zł na 
ich udział w seansie filmowym.

Jakub Rychtanek

Wizyta u strażników
W dniu 20 lipca 2012 roku dzieci uczestniczące w półko-
loniach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Środzie Wielkopolskiej odwiedziły Komendę Stra-
ży Miejskiej mieszczącą się w Urzędzie Miejskim, przy  
ul. Daszyńskiego 5. Dzieci zwiedziły miejsce pracy straż-
ników miejskich oraz obejrzały sprzęt wykorzystywany 
przez strażników podczas pełnionych przez nich służb. 

Dzieci  zobaczyły  Komendę 
Straży Miejskiej wraz z monito-
ringiem miejskim. Funkcję prze-
wodnika w Straży Miejskiej dla 
uczestników półkolonii pełniła 
Zastępca Komendanta - Zofia 
Minge. 

Podczas zwiedzania straży dzie-
ci dowiedziały się w jaki sposób 
zostają przyjmowane  interwen-
cje oraz jak zostają przekazywa-
ne do patrolu Straży Miejskiej 
w celu ich  realizacji. Dzieci 
zapoznały się z charakterystyką 

pracy i orga-
nizacją służby 
s t r a ż n i k ó w. 
Poznając pra-
cę munduro-
wych miały 
okazję kon-
trolnie nawią-
zać łączność 
radiową z 

patrolem  pracującym  
w terenie. 
Szczególne zainteresowanie 
dzieci wzbudził monitoring 
miejski, a dokładniej ilość two-
rzących go  monitorów i ka-
mer. Podczas wizyty w straży 
dzieci z bliska mogły  zoba-
czyć  umundurowanie i wy-
posażenie strażników  miej-
skich. Na koniec atrakcją dla 
zwiedzających był radiowóz 
Straży Miejskiej, do które-
go mógł wsiąść każdy chętny  
w towarzystwie funkcjonariuszy 
pełniących służbę. 

Filip WaligóraUczestnicy półkolonii w Straży Miejskiej                  foto um

Polska zagra w Środzie
Reprezentacja Polski w hokeju na trawie po raz kolej-
ny zagości w Środzie Wielkopolskiej. W dniach od 3 do  
11 sierpnia br. na boisku OSiR-u rozegranych zostanie  
6 meczów międzypaństwowych.
Spotkania rozgrywane będą  
w ramach Międzynarodowego 
Turnieju Seniorów w Hokeju 
na Trawie. Patronat nad turnie-
jem sprawuje Burmistrz Miasta 
Środa Wielkopolska Wojciech 
Ziętkowski. 
W dniach 3 - 5 sierpnia w Środzie 
zagrają męskie reprezentacje: 
Polski, Austrii i Szkocji. Z ko-

lei 10 i 11 sierpnia reprezentacja 
Polski seniorów rozegra mecze  
z młodzieżową drużyną Malezji. 
Wstęp na wszystkie spotkania 
będzie bezpłatny. 
Patronami medialnymi tur-
nieju są: TVP Poznań, Głos 
Wielkopolski, Radio Merkury, 
Głos Powiatu Średzkiego oraz 
Polonia Środa TV.  J. Rychtanek
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Podpisanie umowy                                                  foto um

Umowa podpisana, roboty wkrótce
W środę, 18 lipca tego roku, podpisana została umowa pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a przedsiębiorstwem 
WUPRINŻ S.A. Przedmiotem umowy, której realizacja rozpocznie się w sierpniu tego roku, jest rozbudowa kolekto-
rów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska.

Umowę w imieniu Gminy 
Środa Wielkopolska pod-
pisał burmistrz Wojciech 
Ziętkowski, natomiast  
z ramienia przedsiębiorstwa 
WUPRINŻ S.A. podpis pod 
umową złożył prezes firmy, 
Zbigniew Ziała. 
Zawarcie umowy na 
wykonanie inwestycji  
pn. „Rozbudowa kolekto-
rów sanitarnych z odbudo-
wą ulic w aglomeracji Środa 
Wielkopolska” możliwe było 
po przeprowadzeniu przetar-
gu nieograniczonego, który 
wyłonił wykonawcę inwe-
stycji. Wykonawcą została 
wspomniana powyżej firma 
z Poznania, która za wyko-
nanie niniejszego zadania 
zaproponowała najniższą 
cenę wśród szesnastu zło-
żonych ofert. Wyniosła ona 
11.611.315,62 zł brutto.

Początek inwestycji jeszcze  
w sierpniu
Jak powiedział Michał 
Orłowski, naczel-
nik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Urzędu Miejskiego, 
cała inwestycja rozbudowy ko-
lektorów sanitarnych prowadzo-
na będzie na specjalnych warun-
kach kontraktowych  – FIDIC. 
Niniejszy program zakłada 
przesłanie przez gminę wszyst-
kich zgromadzonych dokumen-
tów dotyczących rozbudowy 
kolektorów sanitarnych takich, 
jak zgody na zmianę organizacji 
ruchu czy programy zapewnie-
nia jakości. Dokumenty dostar-
czane są do zaopiniowania inży-
nierowi kontraktu, którym jest 
wyłoniona w przetargu nieogra-

niczonym firma ECM Group 
Polska S.A. z Warszawy. 
Po sprawdzeniu i zaopiniowa-
niu wymaganych dokumentów 
inżynier kontraktu wyda oficjal-
ną zgodę na rozpoczęcie robót. 
Proces sprawdzania dokumen-
tów ma potrwać przypuszczal-
nie około dwóch tygodni, dla-
tego pierwsze prace związane 
z budową kanalizacji sanitarnej 
rozpoczną się w sierpniu.

Na początek ul. Jackowskiego
Niniejsza inwestycja składa się 
w sumie z 17 zadań. Zgodnie  
z umową wszystkie roboty mają 
zostać zakończone do 30 czerw-
ca 2014 roku. 
Firma WUPRINŻ S.A. roz-
pocznie swoje prace na  
ul. Jackowskiego. Tutaj kanali-
zacja sanitarna ma zostać wyko-
nana w terminie do 30 września 
tego roku. 
Równolegle prowadzone będą 
prace w ul. Staszica, Janickiego 
i Prusa. W tych ulicach kana-
lizacja będzie wykonana do  
31 października tego roku. 
W tym roku również roz-
poczną się i zakończą do  
30 listopada roboty kanali-
zacyjne w ul. Paderewskiego  
i w ul. Kórnickiej. Zgodnie  
z przyjętym harmonogra-
mem prac w tym roku powin-
ny się także rozpocząć roboty  

w ul. Kosynierów, Żeromskiego, 
Tuwima, Broniewskiego, Reja  
i Gałczyńskiego. Termin wyko-
nania kanalizacji w tych ulicach 
upływa z dniem 30 kwietnia 
2013 roku. 
Jak mówi Marcin Bednarz, któ-
ry kieruje specjalnym zespołem 
powołanym przez burmistrza 
Wojciecha Ziętkowskiego,  
tzw. Jednostką Realizującą 
Projekt,  podczas trwania wszyst-
kich robót wykonawca zobowią-
zany jest zapewnić bezkolizyjny 
dojazd i wyjazd z posesji zloka-
lizowanych wzdłuż ulic gdzie 
będą prowadzone prace, jednak 
pewnych utrudnień z pewnością 
nie da się uniknąć. - Wszystkich 
mieszkańców i kierowców pojaz-
dów prosimy o wyrozumiałość  
i cierpliwość – dodaje Marcin 
Bednarz. 

Inwestycja z unijnym 
dofinansowaniem
Przypomnijmy, że rozbudowa 
kolektorów sanitarnych zostanie 
zrealizowana przy dofinansowa-
niu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Funduszu Spójności. 
Jednym z warunków otrzy-
mania dofinansowania było 
uzyskanie przez  kierownika 
Jednostki Realizującej Projekt 
certyfikatu pełnomocnika  
ds. realizacji projektu - MAO 
(Measure Authorising Officer). 

Specjalny egzamin z wiedzy 
na temat realizacji projektów 
unijnych Marcin Bednarz zdał  
w Ministerstwie Środowiska. 
Gminie Środa Wielkopolska 
zostało przyznane dofinan-
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. Wartość całej 
inwestycji opiewa na kwo-
tę 12.792.212,18 zł netto, co 
wraz z podatkiem VAT daje 
kwotę 15.675.093,24 zł brutto. 
Dofinansowanie unijne wynosi 
6.750.787 zł. 
W ramach niniejszej inwestycji 
wybudowana zostanie kanaliza-
cja sanitarna w ulicach: Staszica, 
Janickiego, Prusa, Jackowskiego, 
Kórnickiej, Paderewskiego 
Kosynierów, Żeromskiego, 
Tuwima, Broniewskiego, Reja, 
Gałczyńskiego, Kasprowicza, 
Konopnickiej, Sienkiewicza, 
Wrzesińskiej, Ogrodowej, 
Działkowej, Różanej  
i Kwiatowej. Do granicy każdej 
posesji zlokalizowanej wzdłuż 
ulic, gdzie będą prowadzone ro-
boty, zostanie wykonane przy-
łącze sanitarne, a nawierzchnia 
pasa drogowego zostanie od-
tworzona.             Filip Waligóra

Strażnicy 
ślubowali
W środę, 4 lipca tego roku, 
trzech nowych funkcjo-
nariuszy średzkiej Straży 
Miejskiej w obecności Bur-
mistrza Miasta Wojciecha 
Ziętkowskiego uroczyście 
złożyło swoje ślubowanie. 
Uroczystość ślubowania strażni-
ków miejskich stanowiła ostatni 
punkt procedury zatrudniania 
nowych funkcjonariuszy straży.  
W ślubowaniu, poza 
Burmistrzem Wojciechem 
Ziętkowskim, uczestniczył rów-
nież bezpośredni zwierzchnik 
aplikantów, Komendant Straży 
Miejskiej - Paweł Ludwiczak. 
Ślubowanie złożyli: Szymon 
Dobroś, Piotr Kozak oraz 
Dariusz Zaradny.
Treść ślubowania, które następ-
nie zostało podpisane przez funk-
cjonariuszy, odczytał Burmistrz 
Miasta Wojciech Ziętkowski. 
Zanim jednak burmistrz odczy-
tał ślubowanie, pogratulował 
nowym pracownikom straży po-
myślnego przejścia całej kilku-
miesięcznej procedury naboru 
oraz życzył funkcjonariuszom 
powodzenia na gruncie życia 
zawodowego oraz prywatnego.
Nabór na trzy wolne stanowi-
ska pracy w Straży Miejskiej  
w Środzie Wielkopolskiej roz-
począł się już w lutym. 
Przypomnijmy, że pozytywne 
przejście naboru przez kan-
dydatów na aplikantów straży 
wiązało się z zaliczeniem testu 
kompetencyjnego z zakresu 
podstaw prawnych funkcjono-
wania straży gminnych oraz te-
stu sprawnościowego. Następnie 
osoby z najlepszym wynikiem 
zaproszone zostały na rozmowę 
kwalifikacyjną. W efekcie tych 
rozmów komisja konkursowa 
wybrała trzech nowych aplikan-
tów Straży Miejskiej. 
Umowa o pracę z nowymi apli-
kantami straży podpisana zosta-
ła 16 kwietnia tego roku. Tego 
samego dnia nowi pracownicy 
straży udali się na miesięczne 
szkolenie podstawowe straż-
ników gminnych do Gdańska, 
które odbywało się w Studium 
Szkolenia Specjalistycznego 
Służb Mundurowych  
w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku. 
Z dniem 18 maja aplikanci roz-
poczęli miesięczne praktyki w 
średzkiej Komendzie Straży 
Miejskiej. Podczas praktyk nowi 
aplikanci uczyli się od strony 
praktycznej zawodu strażnika 

i m.in. towarzyszyli obecnym 
funkcjonariuszom straży w wy-
konywaniu codziennych czyn-
ności zawodowych - udawali 
się na interwencje, asystowali  
podczas podejmowanych przez 
strażników czynności oraz pa-
trolowali teren miasta i gminy. 
We wtorek, 26 czerwca tego 
roku, aplikanci pozytywnie za-
liczyli egzamin w Gdańsku,  
w wyniku którego nabyli upraw-
nienia funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej. 
Obecnie w Straży Miejskiej pra-
cuje 8 funkcjonariuszy.

Filip Waligóra
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Gmina Środa Wielkopolska na 41. miejscu
We wtorek, 17 lipca tego roku, ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił ranking najlepszych samorządów. W rankingu gmin miejskich i miej-
sko – wiejskich Środa Wielkopolska zajęła wysokie 41. miejsce w Polsce i 4. miejsce w Wielkopolsce. Nasza gmina otrzymała bardzo dobre noty za 
zarządzanie.
Ranking „Rzeczpospolitej” 
jest najbardziej prestiżowym 
rankingiem dotyczącym dzia-
łalności samorządów teryto-
rialnych. O prestiżu rankingu 
świadczy m.in. skład jego kapi-
tuły. Jej przewodniczącym jest  
prof. Jerzy Buzek, polski pre-
mier w latach 1997 – 2001, 
przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego w latach 2009 – 
2012. W skład kapituły wcho-
dzi również m.in. prof. Michał 
Kulesza, współtwórca reformy 
samorządowej w Polsce oraz 
Hanna Majszczyk, wicemini-
ster finansów odpowiedzial-
na za sprawy samorządów 
terytorialnych. 

Środa Wielkopolska 41. w Polsce 
i 4. w Wielkopolsce
Gminy ujęte w rankingu mogły 
otrzymać w sumie 100 punktów. 
Ranking został osobno spo-
rządzony dla gmin miejskich  
i miejsko – wiejskich, dla gmin 
wiejskich oraz dla miast na pra-
wach powiatu. 
W rankingu gmin miejskich  
i miejsko – wiejskich, w którym 
sklasyfikowana została Środa 
Wielkopolska, pierwsze miejsce 
zajął Kołobrzeg, który otrzy-
mał 64,07 pkt. Dalsze pozycje 
w rankingu zajęły: Gmina Ełk 
oraz Gmina Dobczyce. Środa 
Wielkopolska, która uplasowa-
ła się na 41. miejscu zdobyła  
51,41 punktów.
Wśród gmin wielkopolskich 

Środa Wielkopolska zajęła 
bardzo wysokie 4. miejsce. 
Pierwsze miejsce zajął podpo-
znański Kórnik (miejsce 9), na-
stępne miejsce w rankingu zajął 
Krotoszyn (miejsce 27) oraz 
Nowy Tomyśl (miejsce 30). 
Należy mieć na uwadze, że takie 
gminy jak Kórnik, zlokalizowa-
ne tylko kilkanaście kilometrów 
od dużego miasta, zawsze będą 
charakteryzowały się lepszą 
kondycją finansową, lepszym 
rozwojem. Budżet tych gmin za-
silany jest przez osoby, które na 
co dzień pracują w dużych mia-
stach, a mieszkają w sąsiednich, 
mniejszych miejscowościach.

Środa wysoko oceniona za 
zarządzanie 
W przedstawionym przez 
„Rzeczpospolitą” rankingu 
Środa Wielkopolska otrzymała 
bardzo wysoką ocenę za zarzą-
dzanie (22,80 pkt.), tym samym 
zajmując 11. pozycję wśród 
najlepiej punktowanych gmin 
miejskich i miejsko – wiejskich 
za zarządzanie. 
Środa Wielkopolska zajmuje 
również czołową pozycję wśród 
gmin, które najmniej swoich 
wydatków przeznaczają na 
wydatki związane z promocją. 
Środki przeznaczone na promo-
cję Środy Wielkopolskiej wyno-
szą zaledwie 0,17 % wydatków 
ogółem.
Na uwagę zasługuje także wy-
sokość środków unijnych po-

zyskanych przez Gminę Środa 
Wielkopolska na jednego miesz-
kańca. Wynosi ona 117 zł. 
Oceniając ten element rankingu 
należy wziąć po uwagę czynniki 
wpływające na wysokość tego 
wskaźnika. Jak mówi Marcin 
Bednarz, naczelnik Biura 
Obsługi Burmistrza, Gmina 
Środa pozyskuje duże kwoty 
środków unijnych, jednak po 
rozstrzygnięciu przetargów na 
realizację inwestycji, które od-
bywają się przy unijnym do-
finansowaniu, kwoty są nieco 
niższe. - Dla przykładu, kwota 
jaką Gmina Środa Wielkopolska 
pierwotnie pozyskała z Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej na 
rozbudowę kolektorów sanitar-
nych w mieście wyniosła ponad 
14 mln złotych. Po rozstrzygnię-
ciu przetargu okazało się, że in-
westycja zostanie wykonana za 
kwotę o wiele niższą, a wartość 
dofinansowania wyniesie tylko 
6.750.787 zł – mówi Marcin 
Bednarz. 
Wysoki poziom dofinansowania 
to także, o czym nie zawsze się 
pamięta, wyższy wkład własny. 
Przypomnijmy, że przy dofi-
nansowaniu unijnym w Środzie 
Wielkopolskiej odbywają się 
obecnie m.in. takie inwesty-
cje, jak budowa obwodnicy, 
która połączy ul. Weychana  
z ul. Gnieźnieńską czy bu-
dowa kanalizacji w Dębiczu. 
Natomiast jesienią uruchomiony 
zostanie projekt unijny dotyczą-

cy przeciwdziałaniu wyklucze-
niu cyfrowemu, który pozwoli 
zakupić 54 zestawy komputero-
we wraz z Internetem, zarówno 
dla świetlic wiejskich, jak i go-
spodarstw domowych. 
Pamiętajmy też, że dzięki unij-
nemu wsparciu Gmina Środa 
Wielkopolska mogła przez 
trzy lata z rzędu organizować 
Średzkie Sejmiki Kultury, które 
w tym czasie charakteryzowały 
się bogatszym programem wy-
darzeń kulturalnych.

Uhonorowanie gmin dobrze 
rozwijających się
W tym roku samorządowy 
ranking „Rzeczpospolitej” zo-
stał przygotowany już po raz 
piętnasty. Celem rankingu jest 
uhonorowanie gmin i miast, 
które najbardziej dbają o roz-
wój i podniesienie jakości życia 
swoich mieszkańców, przy jed-
noczesnym zachowaniu odpo-
wiedzialności i bezpieczeństwa 
finansowego. 
Ranking został przeprowadzony 
w dwóch etapach. W pierwszym 
etapie wzięte zostały pod uwagę 
dane pochodzące z Ministerstwa 
Finansów. Za ten etap gminy 
mogły otrzymać maksymalnie 
po 60 punktów. 
Kryterium wyboru w sumie 
564 samorządów (64 miast na 
prawach powiatu, 250 gmin 
miejskich i miejsko – wiejskich 
oraz 250 gmin wiejskich), któ-
re zakwalifikowały się do dru-

giego etapu, dotyczyło m.in.: 
dynamiki wzrostu wydatków 
majątkowych samorządów (po-
mniejszonych o środki unijne) 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca w latach 2008–2011, war-
tości środków unijnych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca, 
które w latach 2009–2011 wpły-
nęły na rachunek budżetu samo-
rządu, czy też zadłużenia samo-
rządu w stosunku do dochodów 
w latach 2008–2011. 
Drugi etap tworzenia rankingu, 
za który można było uzyskać 
maksymalnie 40 punktów, pole-
gał na udzieleniu przez zakwali-
fikowane samorządy w specjal-
nej ankiecie takich informacji, 
jak wysokość pozyskanych przez 
gminę środków unijnych na 
mieszkańca, czy wskazania ilo-
ści nowopowstających podmio-
tów gospodarczych. 

Jak mówi Wojciech Ziętkowski, 
Burmistrz Środy Wielkopolskiej, 
wysoka pozycja w rankingu 
„Rzeczpospolitej” naszej gminy 
jest wyróżnieniem dla wszyst-
kich, którzy przyczyniają się 
do dobrego rozwoju nasze-
go lokalnego społeczeństwa. 
Jednocześnie średzki wynik po-
winien mobilizować do dalszej 
owocnej pracy, która pozwoli na 
to, by w kolejnych rankingach 
Gmina Środa Wielkopolska zaj-
mowała jeszcze lepszą pozycję.

Filip Waligóra

„Rozbij się” 
nad średzkim 
jeziorem
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej 
przygotował nad średzkim jeziorem pole namiotowe, na 
którym każdy może rozstawić swój namiot. 
Pole namiotowe będzie funkcjo-
nowało przez cały sezon letni. 
Zostało wyposażone w ener-
gię elektryczną. Zamontowano  
4 skrzynki elektryczne, każda  
z nich ma przyłączonych 8 elek-
trycznych gniazd. Cennik ko-
rzystania z energii elektrycznej 
jest regulowany uchwałą Rady 
Miejskiej. 
Pole namiotowe jest też oświe-
tlone za pomocą lamp. Teraz 

nad jeziorem można nie tylko 
zażywać kąpieli wodnych i sło-
necznych, ale także odpocząć  
w swoim własnym namiocie. 

Opłatę za korzystanie z pola na-
miotowego uiszcza się w punk-
cie wynajmu sprzętu pływają-
cego. Tam też zainteresowani 
otrzymają wszelkie informacje 
na temat funkcjonowania pola.

Jakub Rychtanek

OPŁATY
NA POLU

NAMIOTOWYM 
(ceNA zA dObę):

Osoba dorosła – 6 zł

Młodzież ucząca się (do 18 
lat) – 4 zł

Samochód – 5 zł

Motocykl – 2 zł

Namiot 4 – 6 osobowy lub 
przyczepa kempingowa 
do 3,5 m – 8 zł

Namiot 10 - osobowy lub 
przyczepa kempingowa 
powyżej 3,5 m – 12 zł

Przystawka, namiot 
ogrodowy – 5zł

Prąd elektryczny – 7 zł

Zmiana 
w działaniu stołówki
Od 1 września br. zmianie ulegnie organizacja żywienia  
w stołówce gminnej w Słupi Wielkiej.
Na chwilę obecną w stołów-
ce w Słupi Wielkiej prowa-
dzone są dwie gospodarki 
kuchenne. Pierwsza z nich za-
opatruje uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Druga 
natomiast przygotowuje obiady 
dla przedszkolaków.
Wraz z początkiem roku szkol-
nego 2012/2013 stołówkę  
w Słupi Wielkiej zaopatrywać 
będą kuchnie w stołówkach 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
Przedszkola nr 4. Taka decyzja 
została podjęta ze względów 
organizacyjnych i ma charakter 
usprawnieniowy. 
Jedzenie przewożone będzie sa-

mochodami. Nie ma zagrożenia, 
że transport wpłynie na świe-
żość potraw.  
Jak zapewnia Dariusz 
Tomaszewski, dyrektor 
Stołówek Gminnych w Środzie 
Wielkopolskiej, nikt na tej zmia-
nie nie ucierpi. W Słupi Wielkiej 
zatrudniona pozostanie jedna 
osoba. Druga z pracujących tam 
kobiet zostanie przeniesiona do 
jednej ze stołówek w Środzie 
Wielkopolskiej. 
Taki system jest już stosowa-
ny w stołówkach w Jarosławcu  
i Pławcach. W Słupi Wielkiej też 
był testowany i się sprawdził.

Jakub Rychtanek
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Montaż nowego oświetlenia                     foto um

Wyprawka szkolna 2012 
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta do 10 września tego roku uprawnione osoby mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczni-
ków w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
Kolejna edycja rządowego pro-
gramu „Wyprawka szkolna” na 
rok szkolny 2012/2013 uregulo-
wana została w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia  
14 czerwca 2012 roku w spra-
wie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręczni-
ków. Zadaniem tego programu 
jest wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i wspieranie rozwoju 
edukacyjnego uczniów z niskim 
dochodem na osobę w rodzinie. 
„Wyprawka szkolna” jest od-
powiedzią na zmianę podsta-
wy programowej zarządzoną 
przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w 2008 roku. 
Wprowadzenie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogól-
nego wiąże się z koniecznością 
dopuszczenia do użytku szkol-
nego nowych podręczników  

dla uczniów.

Dla kogo wyprawka?
Zgodnie z rozporządzeniem,  
o dofinansowanie zakupu pod-
ręczników w roku szkolnym 
2012/2013 mogą ubiegać się: 
uczniowie rozpoczynający na-
ukę w klasach I szkoły podsta-
wowej pochodzący z rodzin, 
w których dochód na osobę nie 
przekracza 504 zł netto; ucznio-
wie rozpoczynający naukę  
w klasach II - IV szkoły pod-
stawowej oraz w klasie I szkoły 
ponadgimnazjalnej pochodzą-
cy z rodzin, w których dochód 
na osobę nie przekracza kwoty  
351 zł netto. 
Dodatkowo programem 
„Wyprawka szkolna” objęci są 
uczniowie słabowidzący,  nie-
słyszący, z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu lekkim oraz 

z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, którzy w roku szkol-
nym 2012/2013 będą uczęsz-
czać do szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. Osoby te zobowiąza-
ne są do posiadania aktualnego 
orzeczenia o potrzebie kształce-
nia specjalnego. 
Dofinansowaniem zakupu pod-
ręczników mogą zostać objęci 
również uczniowie klas II – IV 
szkoły podstawowej pochodzą-
cy z rodzin, w których dochód 
na osobę jest wyższy aniżeli  
351 zł netto, a które znajdują 
się w trudnym położeniu okre-
ślonym w przepisach o pomocy 
społecznej. Pomoc tym uczniom 
zostanie przyznana na podstawie 
decyzji dyrektora szkoły. 

Wysokość dofinansowania
Wysokość planowanego dofi-

nansowania na zakup podręczni-
ków wynosi: 180 zł dla uczniów 
klas I - III szkoły podstawowej 
i niepełnosprawnych uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej, 
posiadających orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego; 
210 zł dla uczniów klas IV szko-
ły podstawowej oraz dla uczniów 
niepełnosprawnych klas IV - VI 
szkoły podstawowej, posiada-
jących orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego; 325 zł 
dla niepełnosprawnych uczniów 
gimnazjum posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, jak i dla uczniów 
klasy I szkoły ponadgimnazjal-
nej (ZSZ, LO, Technikum) oraz  
dla niepełnosprawnych uczniów 
realizujących kształcenie  
w ZSZ, LO, Technikum     posia-
dających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

Jak otrzymać pieniądze na 
podręczniki?
Wnioski o dofinansowanie 
zakupu podręczników wraz  
z wymaganymi zaświadcze-
niami (np. o dochodzie) oraz 
stosownymi fakturami i rachun-
kami, wystawionymi na ucznia 
bądź rodzica, należy składać  
w szkole, do której dziecko bę-
dzie uczęszczało. 
Zwrot kosztów zakupu podręcz-
ników nastąpi do 15 listopada 
tego roku. Dodajmy również, 
że wzory wniosków o dofi-
nansowanie dla uczniów wraz 
z objaśnieniami dostępne  są 
w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Środa Wielkopolska oraz 
w Wydziale Oświaty, Kultury   
i Sportu Urzędu Miejskiego  
w Środzie Wielkopolskiej,  
pok. nr 135.

Filip Waligóra

Nowi nauczyciele 
mianowani
W dniach 9 i 10 lipca tego roku w Urzędzie Miejskim w 
Środzie Wielkopolskiej odbyły się egzaminy na stopień 
nauczyciela mianowanego. W wyniku przeprowadzonych 
egzaminów wyższy stopień awansu zawodowego zdobyło 
siedmiu nauczycieli pracujących w gminnych jednostkach 
oświatowych.
Nauczyciel stażysta, kontrakto-
wy, mianowany oraz dyplomo-
wany to kolejne stopnie awansu 
zawodowego dla nauczyciela. 
Aby uzyskać wyższy stopień 
nauczyciel musi wyróżnić się 
szczególnymi osiągnięciami  
w pracy zawodowej. 
Nauczyciele kontraktowi ubie-
gający się o tytuł nauczycie-
la mianowanego zobowiąza-
ni są do złożenia egzaminu 
przed komisją powołaną przez 
Burmistrza Miasta. W komisji 
zasiadają: przedstawiciel bur-
mistrza, ekspert wyznaczony 
przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty, dyrektor placów-
ki, z której pochodzi nauczy-
ciel, przedstawiciel Związku 
Nauczycielstwa Polskiego,  
a także ekspert w dziedzinie 
nauczyciela ubiegającego się  
o awans zawodowy.

Awans dla siódemki 
nauczycieli
W wyniku przeprowadzonych 

egzaminów w Gminie Środa 
Wielkopolska stopień nauczy-
ciela mianowanego uzyskało 
siedem osób: Barbara Wojtaszak 
– nauczyciel bibliotekarz (SP  
nr 2), Anna Janczakowska – na-
uczyciel języka niemieckiego 
i informatyki (SP nr 2), Daniel 
Kowalski – nauczyciel języka 
angielskiego (SP nr 2), Marta 
Gorczyca – nauczyciel muzyki 
(Gimnazjum nr 1),  Magdalena 
Wiczyńska – nauczyciel wy-
chowania przedszkolnego 
(Zespół Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Słupi Wielkiej), 
Monika Mroczyk – nauczyciel 
bibliotekarz (Zespół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum  
w Słupi Wielkiej) oraz Jerzy 
Kaus – nauczyciel języka an-
gielskiego (SP w Pławcach). 
Uroczyste ślubowanie nowych 
nauczycieli mianowanych  
w obecności Burmistrza 
Wojciecha Ziętkowskiego odbę-
dzie się pod koniec sierpnia. 

Filip Waligóra

Zagrają przy nowym 
oświetleniu
Sztuczne oświetlenie boiska hokejowego OSiR zostanie dziś odebrane. Dzięki temu ho-
keiści biorący udział w jutrzejszym Międzynarodowym Turnieju Seniorów Hokeja na 
Trawie, zagrają przy nowym oświetleniu. 
Sztuczne oświetlenie boiska wy-
konał Zakład Elektroinstalacyjny 
Bogdana Wojciechowskiego ze 
Środy Wielkopolskiej. 
Nowe oświetlenie składa się  
z czterech słupów o wysoko-
ści 18 m. Słupy umieszczo-
ne zostały  w narożnikach 
boiska. Oświetlenie posiada  
w sumie moc 28 tys. WATT  
(7 tys. WATT na jeden słup), a co 
najważniejsze wyposażone jest   
w możliwość regulowania mocy 
naświetlenia w zależności od 
potrzeby. Siła oświetlenia wy-

nosi minimum 200lx, a maksi-
mum 498lx. 
- Turniej hokejowy jest najlepszą 
okazją do przetestowania oświe-
tlenia, dlatego zależało nam, 
aby zakończyć prace do jego 
rozpoczęcia - powiedział wyko-
nawca, Bogdan Wojciechowski. 
Dodajmy, że umowa przewidy-
wała wykonanie oświetlenia do 
dnia 14 września tego roku.
Przypomnijmy, że wykonawcę 
wybrała gminna spółka Środa 
XXI Sp. z o.o. w procedurze 
przetargu nieograniczonego, 

którego rozwiązanie nastąpi-
ło 13 czerwca br. Do przetar-
gu zgłosiło się w sumie osiem 
podmiotów.  
Podczas postępowania prze-
targowego odrzucone zostały 
cztery oferty, które nie spełniały 
wszystkich wymaganych wa-
runków formalnych związanych 
z realizacją inwestycji. Spółka 
wybrała najkorzystniejszą ofertę 
za najniższą kwotę w wysokości 
112.275,64 zł brutto, którą zło-
żył Zakład Elektroinstalacyjny. 

Jakub Rychtanek
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Spotkanie dzieci z burmistrzem                                   foto um

OSiR dla dzieci
Półkolonie, które zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej, 
rozpoczęły się 16 lipca i trwały do 27 lipca. Zajęcia w ramach półkolonii odbywały się 
w godzinach od 10.00 do 14.00. Dzieci każdego dnia brały udział w licznych zabawach  
i konkursach. Zwiedzały też ciekawe miejsca.
Wszystko rozpoczęło się 
w sali gimnastycznej przy 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Organizatorzy zapoznali uczest-
ników półkolonii z regulami-
nem oraz podzielili ich na grupy 
przypadające poszczególnym 
opiekunom.

Pierwszy tydzień..
Już pierwszego dnia dzieci 
zwiedzały stacje uzdatniania 
wody i zapoznały się z techno-
logią oczyszczania wody tak, 
aby była ona zdatna do kon-
sumpcji przez mieszkańców 
miasta. Pierwszą atrakcją dru-
giego dnia był seans filmowy  
w kinie Baszta. Po seansie dzie-
ci spędzały czas w parkach jor-
danowskich. Uczestniczyły tam 
w wielu grach i zabawach. 
Kolejny dzień minął pod zna-
kiem zwiedzania Cukrowni oraz 
Straży Pożarnej. Dzieci mogły 
z bliska zobaczyć, jak pracują 
strażacy oraz przyjrzeć się ich 
umundurowaniu i wyposażeniu. 
Największym zainteresowaniem 

cieszył się wóz strażacki. Tego 
dnia odbył się też konkurs zaty-
tułowany „Dywan Marzeń”. 
Wyjazd do Palmiarni w Poznaniu 
był atrakcją dnia czwartego 
półkolonii. Uczestnicy letnich 
zajęć podziwiali egzotyczne 
rośliny oraz ryby. Dzień póź-
niej, 20 lipca, dzieci zwiedza-
ły Urząd Miejski w Środzie 
Wielkopolskiej. Spotkały się 
z burmistrzem Wojciechem 
Ziętkowskim, który przybliżył 
im pracę, działania i obowiąz-
ki urzędników. Dzieci zada-
wały burmistrzowi mnóstwo 
pytań, a atmosfera spotkania 
była bardzo sympatyczna. 
Usatysfakcjonowane dzieci 
otrzymały słodkie upominki 
oraz gadżety. Potem udały się 
nad średzkie jezioro, aby tam 
wypocząć. 

... i kolejne 5 dni
Następny tydzień półkolo-
nii rozpoczął się od wyjaz-
du do Kórnickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu „Oaza”. Tam 

dzieci aktywnie spędzały czas  
i uczestniczyły m.in. w kon-
kursie pływackim. Wtorek,  
24 lipca, był dniem w którym od-
był się turniej sportowy „Nasze 
Małe Euro”. Mecze rozgrywane 
były na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Planowane było też 
wyjście do kina, ale z powodu 
awarii prądu było to niemożli-
we. Seans filmowy został prze-
łożony na następny dzień. 
Podczas ostatnich dni półkolonii 
nad średzkim jeziorem odbyły 
się turnieje piłki plażowej oraz 
badmintona. Dzieci wzięły też 
udział w konkursie „Budowle  
z piasku”. W czwartek, 26 lipca, 
uczestnicy zajęć zawitali na bo-
isko Orlik, gdzie organizatorzy 
przygotowali mnóstwo zabaw  
i gier sportowych. 
Zakończenie półkolonii od-
było się w Rezerwacie 
Archeologicznym w Gieczu. 
Tam, 27 lipca, nastąpiło roz-
danie dzieciom dyplomów 
uczestnictwa.

Jakub Rychtanek 

„Powitanie Lata”
W ostatnią sobotę czerwca w parku Łazienki odbyła się 
impreza plenerowa „Powitanie Lata w rytmach disco 
polo”. Główną gwiazdą wieczoru był zespół Akcent.
„Powitanie Lata” w parku 
Łazienki odbyło się w dwóch 
odsłonach. Najpierw orga-
nizatorzy zapewnili atrakcje 
dla najmłodszych średzian. 
O godzinie 14.00 został zor-
ganizowany festyn dla dzieci 
pod nazwą „Letnie Drzewo 
Wakacji”, którego wykonawcą 
była firma MAGNES ze Środy 
Wielkopolskiej. O godzinie 
16.00, w ramach akcji „Lato 
w teatrze”, odbył się spektakl 
„Gdzie jest Pinokio”. 
Po programie dla dzieci nastąpi-
ła seria występów wykonawców 
muzyki disco polo. Jako pierw-

szy o godzinie 17.30 zagrał 
zespół Diadem. Następnie wy-
stąpiła grupa 4EVER. Gwiazdą 
wieczoru był natomiast zespół 
Akcent. Podczas koncertu  
w Środzie Wielkopolskiej ta 
znana grupa muzyczna wyko-
nała swoje najpopularniejsze 
przeboje, takie jak: „Pszczółka 
Maja”, „Życie to są chwile”, 
„Dziewczyna z klubu disco”. 
Po występie zespołu Akcent od-
była się dwugodzinna zabawa 
taneczna, którą poprowadzili DJ 
Violo i DJ Kisio. Zabawa pod 
chmurką zakończyła się o pół-
nocy.  Filip Waligóra

Sponsorami średzkiego „Powitania Lata” byli: 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 Sp.  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. 
Organizatorzy imprezy plenerowej składają serdeczne podziękowania 
wszystkim  sponsorom.

SPOnSORzy

Występ zespołu Akcent                      foto um

Udane półkolonie
Tegoroczne półkolonie organizowane przez Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej trwały od 30 czerwca do 13 lipca. Cieszyły się dużym zainte-
resowaniem i zakończyły pełnym sukcesem.
Półkolonie zainaugurowano  
30 czerwca przedstawieniem te-
atralnym odegranym w namio-
cie cyrkowym podczas średz-
kiej imprezy „Powitanie Lata”  
w Parku Łazienki. 
Od początku lipca utrzymywa-
ła się słoneczna pogoda, więc 
pierwszy tydzień półkolonii 
dzieci spędziły nad średzkim 
kąpieliskiem. Tam organizowa-

no dla nich liczne gry, zabawy  
i zawody sportowe, m.in. 
podchody, badminton, piłkę 
plażową. 
Drugi tydzień półkolonii upłynął 
pod znakiem przygotowań do 
balu „u Króla Jana”. Całą aran-
żację balu dzieci przygotowy-
wały samodzielnie. Wykonane 
zostały dekoracje, stroje i wy-
strój wnętrza. 

Oprócz tego dzieci tworzyły 
instrumenty muzyczne, m.in. 
naturalnych wielkości gitarę ze 
styropianu. Ponadto bawiły się 
w kalambury, śpiewały piosenki 
i brały udział w konkursach. 
Zajęcia w ramach półkolonii 
trwały w godzinach od 9.00 do 
14.00. Mimo, iż nie było żad-
nych wyjazdów dzieci bawiły 
się wyśmienicie. 

Niewątpliwie było to zasługą 
opiekunów. Byli nimi nie tylko 
pracownicy Ośrodka Kultury, 
ale także młodzi ludzie z kręgu 
kultury, którzy szybko znaleźli 
wspólny język z uczestnikami. 
W półkoloniach udział wzięło 
152 dzieci. Jak mówi Dyrektor 
Ośrodka Kultury, Jolanta 
Sołtysiak, zainteresowanie pół-
koloniami było bardzo duże  

i gdyby była możliwość zaanga-
żowania większej liczby opie-
kunów wzięłoby w nich udział 
jeszcze więcej dzieci. Dyrektor 
dodaje też, że największą przy-
jemnością płynącą z organizo-
wania półkolonii był fakt, iż po 
ich zakończeniu dzieci chciały 
się już zapisywać na zajęcia, 
które odbędą się podczas ferii zi-
mowych.         Jakub Rychtanek
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Udany VII Maraton Pływacki
W sobotę, 30 czerwca 2012 roku, nad średzkim kąpieliskiem odbył się VII Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Środy Wielkopolskiej. Zwycięzcą 
wyścigu głównego na dystansie 3000 m został Krzysztof Pielowski z Olsztyna. Natomiast Tomasz Pawlak ze Środy Wielkopolskiej zdeklasował innych 
zawodników na dystansie 1500 m i zdobył w tej kategorii najwyższe podium. 

Podczas maratonu, podobnie 
jak w latach ubiegłych, roze-
granych zostało pięć wyścigów: 
na dystansie 200 m dla dzieci 
w wieku do 10 lat w klasyfika-
cji dziewcząt oraz chłopców, 
na dystansie 500 m dla dzieci 
w wieku 11 – 13 lat w klasyfi-
kacji dziewcząt i chłopców, na 
dystansie 500 m dla samorzą-
dowców w klasyfikacji kobiet  
i mężczyzn, na dystansie 1500 m 
w klasyfikacji kobiet i mężczyzn 
oraz wyścig finałowy na dystan-
sie 3000 m o Puchar Burmistrza 
Miasta Środa Wielkopolska. 
Wśród zawodników, którzy 
wzięli udział w maratonie, zna-
leźli się zarówno amatorzy, jak 
i sportowcy trenujący pływa-
nie. Zjechali oni z całej Polski, 
m.in. z Bydgoszczy, Olsztyna, 
Swarzędza, Gniezna, Poznania  
i Wrocławia. 
Dodajmy, że najmłodsza za-
wodniczka, która wzięła udział 
w zawodach – Wiktoria Ożga, 
urodziła się w 2006 roku, czyli 
w tym samym, w którym Gmina 
Środa Wielkopolska po raz 
pierwszy organizowała maraton 
pływacki.

Wyścigi dla dzieci
W pierwszym wyścigu mara-
tonu na dystansie 200 m dla 
dzieci do 10. roku życia, który 
rozpoczął się o godzinie 11.00, 
wystartowało 5 zawodników. 
Najlepszym pływakiem wśród 
chłopców okazał się Kacper 
Biadała ze Swarzędza, a wśród 
dziewczynek pierwsza na me-
cie była Aleksandra Dymek  
z Poznania. 
O godzinie 11.25 odbył się wy-
ścig na dystansie 500 m dla dzie-
ci w wieku 11 – 13 lat w klasyfi-
kacji dziewcząt oraz chłopców. 

Wzięło w nim udział łącznie 16 
osób. 
Wśród chłopców pierwsze miej-
sce zajął Dawid Nowak ze Środy 
Wielkopolskiej. Na kolejnych 
miejscach podium uplasowali 
się Roman Kapusta i  Marcin 
Łopato. 
Wśród startujących dziew-

czynek najlepsza okazała się 
Wiktoria Skowrońska z Gorzowa 
Wielkopolskiego. Drugie miej-
sce zajęła Kinga Paradowska  
z Bydgoszczy, a trzecie Dagmara 
Maciejewska z Połażejewa. 

Wyścig samorządowców
O godzinie 12.00 do wyści-
gu na dystansie 500 m stanęli 
samorządowcy. W sumie, na 
tym dystansie maratonu, wy-
startowało 6 osób – 2 kobiety  
i 4 mężczyzn. Najlepiej pły-
wającym samorządowcem, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, 

okazał się Piotr Kurek, pracow-
nik Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu, który pomimo 
kontuzji barku zdecydował 
się wystartować w średzkim 
maratonie. 
Na drugim miejscu uplasował 
się Paweł Waleron, nauczyciel. 
Trzecie miejsce należało do 
radnego miejskiego Dariusza 
Węcławiaka, kilkakrotnego 
uczestnika średzkiego marato-
nu. Na IV miejscu uplasował się 
radny miejski klubu Zawsze dla 
Średzian, Bogusław Makowski, 
który po raz drugi wziął udział 
w maratonie. 
Wśród dwóch startujących ko-
biet, podobnie jak w ubiegłym 
roku, pierwsze miejsce zajęła 
Małgorzata Sikorska, przedsta-
wicielka Rady Osiedla Stary 
Fordon w Bydgoszczy. Drugie 
miejsce w klasyfikacji kobiet w 
wyścigu samorządowców przy-
padło w udzia-
le Magdalenie 
T o m c z y k  
z Poznania. 

1500 m dla 
Średzianina
O godzinie 12.30 
rozpoczął się wy-
ścig na dystansie 
1500 m. Wzięło  
w nim udział 
łącznie 17. za-
w o d n i k ó w . 
Pierwsze miejsce 
wśród mężczyzn 
zajął Tomasz 

Pawlak ze Środy Wielkopolskiej 
(z czasem 0:19:23:83). Drugie 
miejsce zajął Konrad Skowroński  
z Gorzowa Wielkopolskiego. Na 
ostatnim miejscu podium upla-
sował się Wiktor Kowalewski 
ze Swarzędza. 
Wśród kobiet I miejsce w wy-
ścigu zajęła Natalia Krawczyk  
z Kalisza (z czasem 0:19:45:94). 
Drugie miejsce w wyścigu na-
leżało do Olgi Masłowskiej 
z Gniezna. Na trzecim miej-
scu uplasowała się Aleksandra 
Grygier ze Swarzędza. 

Wyścig główny na dystansie 
3000 m
Główny punkt maratonu, wy-
ścig na dystansie 3000 m  
w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, 
rozpoczął się o godzinie 14.15. 
Wzięło w nim udział łącznie  
50 osób.  Uczestnicy tego wyści-
gu zostali również sklasyfikowa-
ni w „Grand Prix Wielkopolski 

w pływaniu długodystansowym 
2012” oraz w kategoriach Open 
i Masters w przedziałach wie-
kowych - A: 25–34, B: 35–44,  
C: 45–54, D: 55–64, E: 65–74, 
F: 75 – 84. 
Wśród mężczyzn pierwsze miej-
sce zajął Krzysztof Pielowski  
z Olsztyna (z czasem 0:35:18:47), 
który w ubiegłym roku w wy-
ścigu na 3000 m zajął miejsce 
drugie. Kolejnym zawodnikiem 
na mecie wśród mężczyzn był 
Jan Urbaniak z Poznania, który 
w ubiegłym roku na tym samym 
dystansie zajął trzecie miejsce. 
Brązowy medal w tym roku 
wywalczył Damian Goździk ze 
Swarzędza. 
Wśród kobiet kolejne miej-
sca na podium zajęły: Monika 
Czerniak (I miejsce), Joanna 
Zachoszcz (II miejsce), Izabella 
Grzegorczyk (III miejsce). 

W tegorocznym maratonie każ-
dy jego uczestnik otrzymał pa-
miątkowy medal. Natomiast 
zwycięzcy poszczególnych wy-
ścigów, poza kolorowym me-
dalem, otrzymali nagrody rze-
czowe lub pieniężne oraz bony 
towarowe do sieci sklepów 
Empik lub Rossmann w wyso-
kości od 100 do 200 zł, w zależ-
ności od zajętego miejsca. 
Organizatorami VII Maratonu 
Pływackiego o Puchar 
Burmistrza Miasta Środa 
Wielkopolska byli: Gmina 
Środa Wielkopolska, Środa XXI 
Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, 
Wielkopolski Okręgowy 
Związek Pływacki oraz 
Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. 

Filip Waligóra

Zwycięzcy wyścigu na 3000 m                                            foto um

Samorządowcy na podium                  foto um

Start na 3000 m                              foto um
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Hennigsdorf 
miastem partnerskim
28 czerwca 2012 roku Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej podjęła uchwałę wyraża-
jącą zgodę na współpracę partnerską pomiędzy niemieckim miastem Hennigsdorf a Śro-
dą Wielkopolską. Burmistrz Wojciech Ziętkowski już niedługo podpisze porozumienie  
o wzajemnej współpracy pomiędzy miastami.
Głównym celem współpra-
cy międzynarodowej pomię-
dzy Hennigsdorfem a Środą 
Wielkopolską będzie wymiana 
doświadczeń w takich dziedzi-
nach, jak gospodarka, handel, 
edukacja, sport, kultura czy 
nauka. Duży nacisk zostanie 
położony na współdziałanie  
w zakresie rozwoju kulturalno-
gospodarczego. 
Porozumienie o współpracy 
zostanie podpisane 24 sierpnia 
2012 roku podczas święta nie-
mieckiego miasta, które potrwa 
trzy dni – od 24 do 26 sierpnia. 
Na uroczystość podpisania po-

rozumienia, poza Burmistrzem 
Wojciechem Ziętkowskim, naj-
prawdopodobniej uda się rów-
nież delegacja Rady Miejskiej. 
Przypomnijmy, że współpra-
ca pomiędzy Hennigsdorfem  
a Środą Wielkopolską rozpoczę-
ła się w 2007 roku. Wówczas 
w marcu został podpisany list 
intencyjny o wzajemnej współ-
pracy pomiędzy miastami. 
Podpisanie umowy o partner-
stwie stanowić będzie sformali-
zowanie założeń listu.
Warto wspomnieć, że poza 
Hennigsdorfem Środa 
Wielkopolska współpracuje  

z dwoma innymi miastami. 
Na terenie Francji jest to miej-
scowość i gmina Vitré poło-
żona w regionie Bretanii, a na 
Ukrainie miastem partnerskim 
jest Mohylowo Podolskie, które 
znajduje się w obwodzie win-
nickim na granicy z Mołdawią. 
Hennigsdorf leży na terenie 
wschodnich Niemiec w kraju 
związkowym Brandenburgia, 
w powiecie Oberhavel. Miasto 
położone jest w pobliżu Berlina 
nad rzeką Hawelą, a więc  
z trójki partnerów leży najbliżej 
Środy Wielkopolskiej.

Oliwia Gielniak

Festyn 
w Pławcach
W niedzielę, 12 sierpnia br., już po raz kolejny dla wszyst-
kich mieszkańców Pławiec zorganizowany zostanie festyn 
rodzinny. 
Festyn w Pławcach poprowadzi 
Artur Hoffmann. Wspólna zaba-
wa dla wszystkich mieszkańców 
rozpocznie się o godzinie 16.00 
i potrwa do późnych godzin 
wieczornych. 
Jak mówi radny miej-
ski Sylwester Stachowiak, 
główny organizator zabawy  
w Pławcach, podczas festy-
nu największą atrakcją będzie 
występ iluzjonisty Romana 
Roszyka, który swoje zdolno-
ści prezentował podczas jednej  
z edycji programu rozrywko-
wego „Mam talent”. W czasie 
festynu wystąpi także poznański 
satyryk z kabaretu „Na Woźnej”, 

który z pewnością zadba o dobry 
humor uczestników festynu.
Poza występami artystycznymi 
przygotowane będą dodatkowe 
atrakcje. Dla dzieci ustawione 
zostaną specjalne dmuchańce, 
a nieco starsi będą mogli spró-
bować swoich sił w różnych 
konkurencjach, takich jak pod-
noszenie ciężarów czy strzela-
nie z wiatrówki. Jeżeli dopisze 
pogoda to wieczorem odbędzie 
się impreza pod chmurką. 
Na godzinę 22.00 dla uczestni-
ków festynu planowana jest nie-
spodzianka. Organizatorzy ser-
decznie zapraszają do wspólnej 
zabawy.   Daniel Rydian
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