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W NUMERZE:Odsłonięcie figur 22 września!
Na Starym Rynku rozpoczęły się prace związane z postawieniem dwóch kolumn wykonanych z piaskowca, na których 
staną fi gury Matki Bożej oraz św. Wawrzyńca. Figury zostaną poświęcone przez biskupa Zdzisława Fortuniaka. 

Uroczystość po-
święcenia fi gur od-
będzie się w sobo-
tę, 22 września br. 
Rozpocznie ją Msza 
Święta w średz-
kiej Kolegiacie 
o godzinie 18.30, 
celebrowana przez 
ks. bp. Zdzisława 
Fortuniaka. 
Następnie na 
Starym Rynku, 
gdzie staną nowe 
fi gury, odbędzie 
się ceremonia ich 
odsłonięcia i po-
święcenia. Na tę 
wyjątkową okazję 
zostanie przygo-
towane specjalne 
widowisko, łączące 
w sobie elemen-
ty dźwięku, teatru 
i światła. 
Będzie to z pew-
nością wydarzenie, któ-
rego nie można przega-
pić - już dzisiaj wszystkich 
gorąco zapraszamy do przyjścia 
22 września do Kolegiaty, 
a później na Stary Rynek.

Figura Matki Bożej
Na Starym Rynku, u zbiegu ulic 
ks. Kegla i 17-ego Września, na 
kolumnie z piaskowca o wy-
sokości 4,80 m, stanie fi gura 
Matki Bożej wykonana z brązu. 
Sama postać Najświętszej Maryi 
Panny będzie miała wysokość 
1,70 m. Licząc dodatkowo ko-
ronę z dwunastu gwiazd i kulę 
ziemską, na której stanie Matka 
Boża, cała postać będzie miała 
2 m wysokości.

Warto w tym miejscu nawiązać 
do bogatej symboliki elemen-
tów, które wraz z fi gurą zosta-
ną umieszczone na kolumnie. 
Jak wspomnieliśmy powyżej, 
Matka Boża stanie na kuli ziem-
skiej, co symbolizuje, że jest 
Ona Królową Ziemi i całego 
Wszechświata. 
Pod stopami Maryi będzie znaj-
dował się wąż, który symbolizu-
je szatana – wszelkie ziemskie 
zło. Matka Boża jest o wiele 
potężniejsza od szatana i łatwo 
go miażdży, zapewniając tym 
samym pomoc i opiekę wszyst-
kim swoim wyznawcom. 
Korona z gwiazd dwunastu nad 
głową Matki Bożej stanowi 
z kolei nawiązanie do Apokalipsy 

św. Jana Apostoła i jest wyrazem 
władzy królewskiej NMP. 

Święty Wawrzyniec – dia-
kon i męczennik
Po przeciwnej stro-
nie Starego Rynku, 
u zbiegu ulic 
Św. Wawrzyńca i 
Krótkiej, na dru-
giej piaskowej ko-
lumnie stanie dwu-
metrowa fi gura św. 
Wawrzyńca - wy-
konana również z 
brązu.
Ten święty żył w III 
wieku n.e. Mieszkał w Rzymie, 
był diakonem i zarządzał  mająt-
kiem Kościoła. Miał równocze-

śnie zleconą opiekę 
nad ubogimi. 
Św. Wawrzyniec, 
wierny swoim 
ideałom niesienia 
pomocy ubogim, 
został skazany na 
męczeńską śmierć 
poprzez przypie-
kanie ogniem. Był 
jednym z najpopu-
larniejszych świę-
tych średniowiecza. 
Jest patronem m.in. 
ubogich, pieka-
rzy, kucharzy czy 
bibliotekarzy. 
Atrybuty jakie bę-
dzie posiadała fi gu-
ra Św. Wawrzyńca 
to: krata – symbol 
śmierci jaką po-
niósł święty, palma 
– symbol męczeń-
stwa oraz księga – 

nawiązująca do roli 
jaką pełnił diakon, czyli do za-
rządzania majątkiem Kościoła. 
Jak powiedział naszej redakcji 
twórca fi gur - Adam Wójkiewicz, 
sposób przedstawienia świętych 

postaci to jego au-
torski pomysł. 
Pisząc o fi gurach 
warto zazna-
czyć, że jeszcze 
kilkadziesiąt lat 
temu zdobiły one 
centrum miasta. 
Ich powrót jest 
aktem przywró-
cenia dawnego 
pięknego wy-

glądu Starego Rynku 
w Środzie Wielkopolskiej.

Filip Waligóra

W tym miejscu, 22 września, stanie jedna z rzeźb                            foto um
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski - tel. 286-77-00

Starostwo Powiatowe
tel. 285-80-51

Powiatowa Biblioteka Publiczna
tel. 285-22-13

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

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

Powiatowy Urząd Pracy
tel. 285-80-32

Sąd Rejonowy - tel. 285-80-16

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

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

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

Pogotowie ratunkowe
tel. 999, 285-33-12

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

Pogotowie wodno - kanalizacyjne
tel. 994

Pogotowie energetyczne
tel. 285-22-91

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

Warsztaty Terapii Zajęciowej
tel. 285-38-06

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

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

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

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

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

Lekmed Bis - tel. 286-52-50

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

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

Towarzystwo Średzkich Amazonek
kom. 507-532-146

Postój Taxi - tel. 285-29-09

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

Pływalnia Miejska - tel. 285-88-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przedszkole nr 1
tel. 285-25-28

Przedszkole nr 2
tel. 285-58-54

Przedszkole nr 3
tel. 285-25-95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monitoring Miasta
tel. 285-32-15

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

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

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 286-77-71/72
e-mail: usc@sroda.wlkp.pl
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Komputery 
i Internet dla 
mieszkańców 
gminy
Dnia 31 maja br. Gmina Środa Wielkopolska podpisała 
umowę o dofi nansowanie ze środków unijnych projektu 
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Środa Wielkopolska”. W ramach podpisanej umowy Gmi-
na zakupi 54 zestawy komputerowe, oraz zapewni dostęp 
do Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 14 świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

Projekt realizowany jest w ra-
mach programu operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka. 
Unijne środki pochodzą 
z funduszu strukturalnego - 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego. Dofi nansowanie 
unijne to 565.196,45 zł. 
Pozostałą część kosztów wyłoży 
Gmina. Wartość całego projektu 
wynosi 664.937,00 zł. Projekt 
zostanie zrealizowany do 
31 października 2014r.
Znana jest już lista świetlic wiej-
skich, które otrzymają zestawy 
komputerowe. W skład zestawu 
wchodzi: jednostka centralna, 
monitor, klawiatura, myszka, 
system operacyjny (Windows), 
pakiet programów biurowych 
oraz program antywirusowy. 
Świetlice w Koszutach 
i Pławcach otrzymają po trzy 
takie zestawy. W Babinie, 
Bieganowie, Chwałkowie, 
Nadziejewie, Starkówcu 
Piątkowskim i Trzebisławkach 
po dwa. Natomiast Annopole, 
Chudzice, Olszewo, Romanowo, 
Zielniczki i Janowo po jednym 
zestawie. Oprócz tego, każda ze 
świetlic otrzyma drukarkę. 
Listę 30 gospodarstw domo-
wych, które otrzymają zesta-

wy komputerowe, oraz dostęp 
do Internetu, ustalił Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Środzie 
Wielkopolskiej. W tym przy-
padku zestawy komputerowe 
zostaną przekazane w formie 
użyczenia. 
W ramach projektu zostaną 
zrealizowane także szkolenia 
z zakresu obsługi komputera 
i dostępu do Internetu dla gospo-
darstw, które otrzymają sprzęt 
komputerowy, oraz szkolenia 
dla mieszkańców gminy, zagro-
żonych wykluczeniem cyfro-
wym – użytkowników sprzętu 
w świetlicach.
Gmina Środa Wielkopolska 
we wrześniu lub w październi-
ku ogłosi dwa przetargi. Jeden 
z nich dotyczyć będzie insta-
lacji radiowej, która dostarczy 
Internet. Natomiast drugi zaku-
pu sprzętu komputerowego. 
Nasza gmina w tabeli rankin-
gowej zajęła 36 miejsce na 
57 projektów, którym zosta-
nie przyznane dofi nansowanie. 
Z ramienia Urzędu Miejskiego 
odpowiedzialnym za przygo-
towanie projektu był Marcin 
Bednarz, naczelnik Biura 
Obsługi Burmistrza.

Jakub Rychtanek

informacje
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Powierzenie obowiązków dyrektora Elżbiecie Buczkowskiej                        foto um

Uczestnicy wtorkowej uroczystości                           foto um

Dyrektor na kolejne 5 lat
We wtorek, 28 sierpnia br., Burmistrz Wojciech Ziętkowski powierzył sprawowanie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi dotychczasowej dyrektor placówki - Elżbiecie Buczkowskiej. 

Podziękowania
W dniach od 15 do 19 sierpnia tego roku w Środzie Wielkopolskiej został 

zorganizowany cykl  imprez kulturalnych. 
W środę, 15 sierpnia, średzianie w sposób szczególny obchodzili 92. rocznicę 

Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. W trakcie dwóch kolejnych dni 
(16 i 17 sierpnia) Środa Wielkopolska została opanowana przez sympatyków 

muzyki rockowej podczas VI edycji Środa Rock Festiwal. Natomiast w niedzielę, 
19 sierpnia, odbyły się dożynki gminne. Relację z poszczególnych wydarzeń nasi 

czytelnicy znajdą na kolejnych stronach Biuletynu.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa dzięki pracy  
i zaangażowaniu wielu osób i instytucji. 

Organizatorzy sierpniowych wydarzeń składają w szczególności podziękowania:
ks. kan. Januszowi Śmiglowi, proboszczowi Kolegiaty - za otwartość i pomoc  

w organizacji części kościelnej uroczystości podczas 15 sierpnia i dożynek, Orkiestrze 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej ze Środy Wielkopolskiej, pocztom sztandarowym, 

średzkiej „Solidarności” – na czele z przewodniczącym Pawłem Ławniczakiem, 
Stołówkom Gminnym, sołtysom, starostom dożynek – Ewie Sokoluk oraz Tomaszowi 

Szymkowiakowi, firmie MAGNES ze Środy Wielkopolskiej, Monice i Michałowi 
Nowakom z Henrykowa, Ośrodkowi Kultury,  Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, 

Zakładowi Elektroinstalacyjnemu Bogdana Wojciechowskiego, firmie Janvox, Straży 
Miejskiej, Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu z NZOZ Środa Wielkopolska, Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Bolesław Spochacz.

Podziękowania składamy także sponsorom, którymi 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.

wszystkim za wszystko serdecznie dziękujemy!

Dyrektor Elżbieta Buczkowska 
jest dyrektorem „dwójki” od 
roku szkolnego 2007/2008. 
Swoją funkcję objęła w wyni-
ku konkursu ogłoszonego przez 
Gminę Środa Wielkopolska.
Zgodnie z przepisami prawa 
dyrektor szkoły sprawuje swoją 
funkcję przez pięć lat. Po tym 
okresie może zostać ogłoszony 
ponowny konkurs na dyrektora 
danej placówki bądź burmistrz 
może zdecydować o powierze-
niu funkcji dotychczasowemu 
dyrektorowi na kolejne 5 lat. 

Burmistrz Ziętkowski zastoso-
wał drugie z powyższych roz-
wiązań i powierzył na okres 
kolejnych pięciu lat, do końca 
sierpnia 2017 roku, funkcję 
dyrektora SP 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi dyrektor 
Buczkowskiej. 
Jak powiedział naszej redakcji 
Wojciech Ziętkowski, dyrektor 
Buczkowska dotychczas spraw-
dziła się na swoim stanowisku, 
dlatego podjął on decyzję o po-
wierzeniu pani Buczkowskiej 
funkcji dyrektora na kolejne 

podziękowania • Stołówki Gminne • oświata

pięć lat.

Ślubowanie nauczycieli 
mianowanych
Wraz z uroczystością powierze-
nia stanowiska dyrektora szkoły 
Elżbiecie Buczkowskiej odby-
ło się ślubowanie nowych na-
uczycieli mianowanych, którzy  
w lipcu tego roku zdali egzamin 
na ten wyższy stopień awansu 
zawodowego. Ślubowanie zło-
żyli: Barbara Wojtaszak, Jerzy 
Kaus, Anna Janczakowska.  
W środę, 29 sierpnia, ślubowa-
nie złożył Daniel Kowalski.

Daniel Rydian

Obiady na wrzesień
Klienci Stołówek Gminnych mogą wykupić obiady na 
miesiąc wrzesień płacąc gotówką w punktach kasowych 
przy ul. Plac Zamkowy 1, bądź przez Internet.
Jak informuje Dariusz 
Tomaszewski, dyrektor 
Stołówek Gminnych, wraz z po-
czątkiem nowego roku szkolne-
go 2012/2013 cennik obiadów 
nie ulegnie zmianie. 
Przypomnijmy, że jeden dwuda-
niowy obiad w szkolnej stołówce 
dla ucznia kosztuje 3,30 zł brut-
to. Natomiast dla pracowników 
gminnych szkół podstawowych 
i gimnazjów, gminnych przed-
szkoli oraz Urzędu Miejskiego 
i jednostek mu podległych cena 
ta wynosi 5,80 zł brutto.
Dla pozostałych osób cena jed-
nego obiadu wynosi 6,80 zł 
brutto. Całodzienne wyżywie-
nie dzieci przedszkolnych (śnia-
danie, obiad i podwieczorek) 
kosztuje 5,80 zł brutto.

Jak dokonać opłaty?
Osoby chcące wykupić obiady 
na miesiąc wrzesień mogą tego 
dokonać na trzy różne sposoby. 
Po pierwsze przez Internet,  

24 godziny na dobę, logując się 
na stronie internetowej www.
stolowkigminne.sroda.wlkp.pl.
Po drugie w punktach kaso-
wych w stołówkach szkolnych, 
które będą czynne w Szkole 
Podstawowej nr 2, Szkole 
Podstawowej nr 3, Szkole 
Podstawowej w Jarosławcu  
i Pławcach oraz Gimnazjum nr 
1 - we wtorek, 4 września, w go-
dzinach 7.30 – 9.00. Możliwość 
wniesienia w ten sposób opłaty 
będzie także w Zespole Szkół 
w Słupi Wielkiej i Starkówcu 
Piątkowskim - w środę, 5 wrze-
śnia, w godzinach 7.30 – 9.00. 
Trzecim sposobem jest zapłace-
nie za obiady w kasie Stołówek 
Gminnych, znajdującej się  
w siedzibie Stołówek przy ul. 
Plac Zamkowy 1. Kasa jest 
czynna w poniedziałki w godzi-
nach 8.30 – 15.30, a od wtor-
ku do piątku w godzinach 7.30 
– 13.30.

Filip Waligóra
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Organizacje pozarządowe  
na 2013 rok
Referat Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskie-
go, odpowiedzialny za realizację zadań wynikających ze 
współpracy Gminy Środa Wielkopolska z organizacjami 
pozarządowymi, prosi o wypełnienie specjalnej ankiety 
zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu. Celem an-
kiety jest rozpoznanie planów działania poszczególnych 
organizacji na 2013 rok.
W ostatnim czasie kierownictwo 
Urzędu Miejskiego powierzyło 
realizację zadań wynikających 
ze współpracy Gminy Środa 
Wielkopolska z organizacja-
mi pozarządowymi Referatowi 
Działalności Gospodarczej. Do 
zadań tej jednostki urzędu na-
leży teraz m.in. ogłaszanie kon-
kursów ofert na realizację zadań 
publicznych oraz rozliczanie 
udzielonych organizacjom 
dotacji. 
Przypomnijmy, że wcześniej 
powyższe zadania realizo-
wał Wydział Oświaty, Kultury  
i Sportu. Teraz osobą bezpo-
średnio odpowiedzialną za kon-
takty z organizacjami pozarzą-
dowymi jest kierownik referatu 
Katarzyna Duszczak (parter - 
pok. 115, tel. 61 286 - 77 - 40, 
e-mail: gospodarcza@sroda.
wlkp.pl). 

Ankieta internetowa
W ramach współpracy Gminy 
Środa Wielkopolska z organiza-
cjami pozarządowymi Referat 
Działalności Gospodarczej 
przygotował specjalną ankie-
tę. Jej celem jest uzupełnie-
nie w bazie danych informacji  
o organizacjach pozarządowych 
działających na terenie gminy 
oraz poznanie planów organiza-
cji pozarządowych dotyczących 
działalności w zakresie zadań 

publicznych kierowanych głów-
nie do średzkiej społeczności  
w 2013 roku. 
Jak mówi Katarzyna Duszczak, 
dane zawarte w ankietach po-
służą do opracowania projek-
tu budżetu gminy na 2013 rok  
w zakresie zabezpieczenia środ-
ków finansowych niezbędnych 
do udzielenia dotacji na zadania 
publiczne realizowane przez or-
ganizacje pozarządowe. 
Wzór ankiety można pobrać 
ze strony internetowej Urzędu 
Miejskiego - www.sroda.wlkp.
pl, z zakładki „organizacje po-
zarządowe - druki do pobrania 
– ankieta dotycząca aktuali-
zacji danych i planowanych 
zadań z dofinansowaniem na 
2013 rok”. Wypełnione ankiety 
należy dostarczyć do Referatu 
Działalności Gospodarczej  
w Urzędzie Miejskim w termi-
nie do 25 września 2012 roku. 
Dodajmy, że baza danych o or-
ganizacjach pozarządowych 
(która zostanie zaktualizowana 
o przekazane dane w ankie-
tach), informacje o konkursach 
i ofertach oraz określone prze-
pisami prawa wzory druków 
ofert i sprawozdań umieszczo-
ne są na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej, w zakładce „or-
ganizacje pozarządowe”.

Filip Waligóra

Zainteresowane podmioty mo-
gły składać swoje aplikacje do 
dnia 27 sierpnia br. w sekretaria-
cie Urzędu Miejskiego. Na kon-
kurs napłynęły cztery oferty.

Kto na kierownika?
Potencjalny kierownik nowego 
referatu urzędu musi posiadać 
wykształcenie wyższe o profilu 
ekonomicznym oraz spełniać 
wymagania określone w ustawie 
z dnia 21 listopada 2008 roku  
o pracownikach samorządo-
wych. Ponadto powinien po-
siadać co najmniej 3-letni staż 
pracy lub wykonywać przez co 
najmniej 3 lata działalność go-
spodarczą o charakterze zgod-
nym z wymaganiami na niniej-
szym stanowisku. 
Kierownik Referatu 
Podatkowego zobowiązany 
jest także posiadać co najmniej 
3-letnie doświadczenie w kwe-
stiach dotyczących wymiaru 
podatków i opłat lokalnych. 
Powinien posiadać ogólną 
wiedzę o samorządzie, znać 
przepisy ustawy o finansach 
publicznych, rachunkowości, 
Ordynacji Podatkowej, ustawy  
o opłatach i podatkach lokalnych 
oraz Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. 
Od kandydatów na stanowisko 

Konkurs na kierownika
W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Wydziału Gospodarki Finansowej Urzę-
du Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej ogłoszony został konkurs na stanowisko kierow-
nika Referatu Podatkowego w niniejszym wydziale.

kierownika wymaga się także 
niekaralności, posiadania pełnej 
zdolności do czynności praw-
nych oraz korzystania w pełni  
z praw publicznych. Poza po-
wyższymi wymaganiami przy-
szły kierownik referatu powinien 
charakteryzować się wysoką 
kulturą osobistą, być osobą ko-
munikatywną, terminową, kre-
atywną, uczciwą oraz znać zasa-
dy księgowości podatkowej. 

Zadania kierownika Refe-
ratu Podatkowego
Do zadań kierownika będzie 
należało m.in.: kierowanie  
i planowanie pracy Referatu 
Podatkowego oraz sprawowanie 
kontroli nad przestrzeganiem  
i stosowaniem obowiązujących 
przepisów. Kierownik będzie 
pełnił funkcję bezpośredniego 
przełożonego w stosunku do 
pracowników referatu. Do jego 
kompetencji będzie należało ini-
cjowanie rozwiązań mogących 
poprawić lub usprawnić realiza-
cję zadań referatu. 
Jednym z zadań będzie tak-
że nadzór nad prawidłowością 
prowadzenia wymiaru podat-
ków lokalnych.

Dlaczego nowy referat?
Reorganizacja pracy Wydziału 

Gospodarki Finansowej ma na 
celu usprawnienie działania tej 
jednostki urzędu. 
W wydziale pracuje w sumie 
17 osób, z których każda pod-
lega bezpośrednio Skarbnikowi 
Miasta. Z biegiem czasu zwięk-
szyła się ilość zadań wydzia-
łu, co związane jest z nakła-
daniem nowych obowiązków 
na pracowników. Chociażby  
w ostatnim czasie jeden z pra-
cowników, który pełni funkcję 
koordynatora do spraw podat-
ku VAT, otrzymał dodatkowo 
zadanie rozliczenia projektu 
unijnego dotyczącego rozbu-
dowy kolektorów sanitarnych  
w mieście. 
Należy zaznaczyć, że przy du-
żym budżecie gminy sprawo-
wanie przez Skarbnik Miasta 
nadzoru nad wszystkimi pra-
cownikami jest utrudnione. Jest 
to jeden z głównych powodów, 
dla którego władze Urzędu 
Miejskiego postanowiły utwo-
rzyć Referat Podatkowy.
Teraz jego pracownicy będą 
bezpośrednio podlegać kierow-
nikowi referatu. Sam kierow-
nik natomiast będzie podlegał 
Skarbnikowi Miasta. 
Kto obejmie stanowisko kierow-
nika dowiemy się już wkrótce.

Filip Waligóra

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji
12 sierpnia tego roku zakończyły się konsultacje społeczne, które dotyczyły aktualizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Środa Wielkopolska. 
Uchwałą Nr V/47/2011 
Rady Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej z dnia 24 lutego 
2011 roku zatwierdzony został 
Lokalny Program Rewitalizacji 
dla miasta Środa Wielkopolska 
na lata 2011 - 2015. 
Lokalny Program Rewitalizacji 
to dokument o charakterze 
otwartym, który odzwierciedla 
potrzeby oraz priorytetowe dzia-
łania dla Środy Wielkopolskiej 
związane z rozwojem społecz-
nym, gospodarczym i prze-
strzennym. Zawiera on także 
informacje dotyczące funkcjo-
nującej w naszym mieście spo-
łeczności lokalnej. Dokument 
ten jest poddawany systema-
tycznej, okresowej analizie 
i ocenie. 
W obowiązującym programie 
ujęte zostały tereny Starego 
Miasta z Targowiskiem przy 
ul. Czerwonego Krzyża, Park 
Kościuszki, Dom Pogodnej 

Jesieni, ul. Kilińskiego, 
Targowisko przy ul. Przecznica, 
obszar ul. Westerplatte, 
Cmentarz Ewangelicki,  
ul. Witosa, Łazienki, ob-
szar jeziora, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Park Źrenica,  
ul. Harcerska, ul. Brodowska, 
obszar Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz strefa w obrębie  
ul. Niedziałkowskiego. Gmina 
Środa Wielkopolska postanowi-
ła uaktualnić Lokalny Program 
Rewitalizacji ujmując w nim ob-
szary PKS, LOK, Zespołu Szkół 
Rolniczych oraz szpitala. 
Dodatkowo, w związku z po-
jawieniem się nowej możli-
wości finansowania z inicja-
tywy JESSICA przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych odnoszą-
cych się do obiektów oświato-
wych, na wniosek właścicieli 
Wyższej Wielkopolskiej Szkoły 
Społeczno – Ekonomicznej oraz 
Przedszkola ZOO do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dopi-
sane zostały siedziby obu pla-
cówek. Tak zaktualizowany 
program został przedstawiony 
na forum konsultacji społecz-
nych, które zakończyły się  
12 sierpnia. Podczas konsulta-
cji każdy mieszkaniec Środy 
Wielkopolskiej mógł wnieść do 
projektu aktualizacji programu 
swoje wnioski i opinie czy pro-
pozycje konkretnych projektów 
rewitalizacji. 
Po przeprowadzonych kon-
sultacjach do projektu aktu-
alizacji nie zostały wniesione 
żadne zastrzeżenia. Decyzję 
o zaktualizowaniu Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla 
Środy Wielkopolskiej podejmą 
radni miejscy w formie uchwały 
na sesji, która odbędzie się dziś,  
30 sierpnia, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. 

Filip Waligóra

III rata opłaty 
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej przypomina 
wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż na-
pojów alkoholowych, że dnia 30 września 2012 roku mija 
termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym. 
Opłatę należy wnieść na kon-
to Urzędu Miejskiego - Bank 
Zachodni WBK S.A. o/Środa 
Wielkopolska nr 12 1090 1418 
0000 0000 4101 4787, w nie-
przekraczalnym terminie - do 
dnia 30 września br.  
Na druku wpłaty/przelewu 
uiszczający opłatę proszeni są 
o podanie tytułu wpłaty - „III 
rata za zezwolenie na alkohol 
+ adres placówki, której opłata 

dotyczy”. 
Konsekwencją nie uiszczenia 
opłaty w wyznaczonym termi-
nie jest wygaśnięcie zezwo-
lenia na sprzedaż alkoholu. 
Przedsiębiorca może wystąpić 
z wnioskiem o wydanie nowe-
go zezwolenia nie wcześniej 
niż po upływie 6 miesięcy od 
wydania decyzji o wygaśnięciu 
zezwolenia.

Filip Waligóra

aktualności
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Nowe rondo
Odbiór prac związanych z budową ronda na skrzyżowa-
niu ulic Nekielskiej i ks. Popiełuszki zaplanowano na dziś, 
30 sierpnia.
Rondo zlokalizowane zostało 
na skrzyżowaniu ul. Nekielskiej  
z ul. Popiełuszki. Pracami zwią-
zanymi z jego wykonaniem za-
jęła się firma Pol-Dróg Sp. z o.o. 
z Piły. 
Rondo wykonane zostało  
w technologii kamiennej.  
W przyszłości po środku ronda 
stanie lampa, która będzie je 
oświetlać, dlatego na rondzie 
pozostawiony został przepust 
dla kabla elektrycznego. Cena 
za wykonanie niniejszej inwe-

Nowe lampy 
Zakończył się I etap budowy oświetlenia ulicznego w ulicach Rządkowskiego, Palczew-
skiego oraz Dzikowskiego. II etap inwestycji wykonany zostanie w przyszłym roku.

w ul. Dzikowskiego zrealizowa-
ny zostanie w przyszłym roku. 
Mieszkający w tym rejonie 
miasta radny miejski Rafał 
Wieruszewski wyraził zadowo-
lenie z podjęcia przez Gminę 
Środa Wielkopolska inwestycji 
budowy oświetlenia ulicznego. 
Jak mówi radny Wieruszewski, 
oświetlenie z pewnością przysłu-
ży się wszystkim mieszkańcom 
i znacznie wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa i widoczności 
w rejonie ulic Rzadkowskiego  
i Palczewskiego.
Nowe lampy, pomimo że zo-
stały już zamontowane, jeszcze 
nie świecą. Wynika to z fak-

W tym roku oświetlenie 
uliczne wybudowane zostało  
w ul. Rządkowskiego oraz  
ul. Palczewskiego. W sumie 
na powyższych ulicach posta-
wionych zostało 8 słupów, na 
których umieszczonych zostało  
9 lamp. 
Wykonawcą oświetle-
nia ulicznego jest Zakład 
Elektroinstalacyjny Bogdana 
Wojciechowskiego. Koszt inwe-
stycji wyniósł około 68 tysięcy 
złotych. Zamówienie zostało 
powierzone wykonawcy w pro-
cedurze zapytania ofertowego.
Drugi etap inwestycji doty-
czącej budowy oświetlenia  

tu, że różne spółki zajmują się 
sprzedażą i dystrybucją energii 
elektrycznej. 
Spółka ENERGA S.A. zajmuje 
się sprzedażą energii, a spół-
ka ENEA S.A. jej dystrybucją. 
Taka sytuacja powoduje wiele 
formalności, których sfinalizo-
wanie wymaga czasu. 
Jak zapewnia Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Urzędu Miejskiego, 
Gmina Środa Wielkopolska pro-
wadzi już procedurę zmierza-
jącą do jak najszybszego uru-
chomienia nowego oświetlenia 
ulicznego.

Filip Waligóra Lampy w ul. Palczewskiego                   foto um

inwestycje

stycji wyniosła 68.994,27 zł.
Z doświadczeń wynika, że ron-
da wpływają na bezpieczeństwo 
kierowców, gdyż w znaczącym 
stopniu zmniejszają ryzyko 
wypadków.
Przypomnijmy, że Gmina Środa 
Wielkopolska wybrała wyko-
nawcę w procedurze zapyta-
nia ofertowego. Przedstawiona 
przez firmę Pol-Dróg Sp. z o.o. 
oferta była najkorzystniejsza.

 Jakub Rychtanek

Nowe rondo                                               foto um

Ruszyła budowa kanalizacji 
W poniedziałek, 13 sierpnia br., przedsiębiorstwo WUPRINŻ S.A. z Poznania rozpoczęło 
budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Jackowskiego. Inwestycja odbywa się przy dofi-
nansowaniu ze środków unijnych.

do ul. Kórnickiej, poza kanali-
zacją deszczową, wybudowany 
zostanie kolektor sanitarny wraz 
z przyłączami. 
Wszelkie prace  
w ul. Jackowskiego mają się 
zakończyć do 30 września tego 
roku. 

Projekt w ramach programu 
Infrastruktura i Środowisko
Przypomnijmy, że rozbudo-
wa kolektorów sanitarnych  
w Środzie Wielkopolskiej jest re-
alizowana przy dofinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej 
z Funduszu Spójności w ra-
mach programu operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 12.792.212,18 zł net-
to, co wraz z podatkiem VAT 
daje kwotę 15.675.093,24 zł. 
Dofinansowanie unijne wynosi 
6.750.787 zł. 
„Rozbudowa kolektorów  sani-
tarnych z odbudową ulic w aglo-
meracji Środa Wielkopolska” 
składa się w sumie z 17 zadań. 
Wszystkie roboty mają zostać 
zakończone do 30 czerwca 2014 
roku. 
Poza pracami  
w ul. Jackowskiego jeszcze  
w tym roku zostanie wybudowa-
na kanalizacja sanitarna i desz-
czowa w ul. Staszica, Janickiego, 
Prusa, Paderewskiego oraz 
Kórnickiej. Jeszcze w 2012  
roku planowane jest  rozpo-

Realizacja jednej z największych 
inwestycji infrastrukturalnych 
w Gminie Środa Wielkopolska 
jaką jest „Rozbudowa kolek-
torów sanitarnych z odbudo-
wą ulic w aglomeracji Środa 
Wielkopolska” rozpoczę-
ła się zgodnie z wcześniej-
szym harmonogramem od  
ul. Jackowskiego. 
W tej ulicy na odcinku od  
ul. Paderewskiego do  
ul. Staszica wykonana zostanie 
kanalizacja deszczowa, nato-
miast na odcinku od ul. Staszica 

częcie prac kanalizacyjnych  
w ul. Kosynierów, Żeromskiego, 
Tuwima, Broniewskiego, Reja 
i Gałczyńskiego. 
Jak mówi Marcin Bednarz, 
pełnomocnik ds. realizacji pro-
jektu – MAO, wykonywanie 
prac kanalizacyjnych będzie 
powodowało pewne utrudnienia  
w ruchu drogowym. Na dłu-
gich odcinkach robót takich, jak  
w ul. Kórnickiej, prace będą 
przebiegały etapowo a ruch dro-
gowy będzie wahadłowy.
 Jak dodaje Marcin Bednarz,  
w ul. Kórnickiej najpierw zosta-
nie wybudowana kanalizacja sa-
nitarna na odcinku od ronda do 
ul. Jackowskiego, następnie od 
ul. Jackowskiego do ul. Prusa  
i od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza. 
Dopiero po wybudowaniu ko-
lektora sanitarnego na całej 
długości ul. Kórnickiej wybu-
dowana zostanie kanalizacja 
deszczowa. 
Podobnie będą przebiegać prace 
w ul. Kosynierów. W mniejszych 
ulicach roboty będą przebiegać 
po kolei na całej długości. 
Jak informuje Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Urzędu Miejskiego, 
w każdej ulicy, gdzie zostanie 
wykonana kanalizacja sanitarna 
w ramach realizowanego przez 
Gminę Środa Wielkopolska pro-
jektu, na włazach kanałowych 
umieszczone zostanie logo 
Środy Wielkopolskiej. F. Waligóra



Środa Wielkopolska Miasto Ludzi Aktywnych

nr 7 (74)6

Otwarcie drogi w Annopolu                                  foto um

Wyremontowane drogi 
16 sierpnia br. nastąpił odbiór wyremontowanych dróg w Annopolu i Brzeziu. Drogi 
zostały przebudowane w technologii asfaltowej przez Zakład Drogowo – Transportowy 
Sławomir Begier z Nekli. 
W miejscowości Annopole,  
w obrębie Żabikowa i Koszut, 
od drogi powiatowej w Słupi 
Wielkiej do skrzyżowania, prze-
budowana została w technologii 
asfaltowej droga gminna o dłu-
gości 630 m i szerokości 4 m.  
W odbiorze inwestycji uczest-
niczyli: Wojciech Ziętkowski – 
Burmistrz Środy Wielkopolskiej, 
Michał Orłowski – naczel-
nik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień, ksiądz Zenon 
Nowacki - proboszcz parafii w 
Koszutach, Sławomir Begier 
- właściciel zakładu, który wy-
konał budowę, Adam Statucki – 
sołtys Lorenki, Zenon Kowalski 

– sołtys Annopola oraz państwo 
Orwat. 
Wykonanie nowej drogi  
w Annopolu to I etap inwesty-
cji przewidzianej na kilka lat, 
której celem jest połączenie 
Słupi Wielkiej z miejscowością 
Annopole. Długość całej drogi 
ma wynieść około 2,1 km. 
Planowana droga ma polepszyć 
dojazd do gospodarstw w rejo-
nie Lorenki, Żabikowa, Słupi 
Wielkiej i Annopola. 
Jak mówi Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień, w przyszłym roku 
przebudowany zostanie drugi 
odcinek drogi do cieku wodnego 

znajdującego się w połowie pla-
nowanej na kilka lat inwestycji. 
Jak dodaje naczelnik Orłowski, 
wraz z początkiem nowego roku 
szkolnego na oddanej do użytku 
drodze uruchomiona zostanie 
linia autobusu szkolnego, który 
bezpośrednio będzie dojeżdżał 
do Annopola.
W dniu odbioru nowej drogi w 
Annopolu, 16 sierpnia br., ode-
brany został także wyremonto-
wany odcinek drogi gminnej w 
Brzeziu o długości 1370 m. 
Całkowity koszt przebudowy 
dróg w Annopolu i Brzeziu wy-
niósł 349.971,90 zł brutto.

Filip Waligóra

Trzeci plac fitness
Kolejny w Środzie Wielkopolskiej plac fitness powstał 
w Parku Łazienki. Mieszkańcy mają więc coraz więcej 
możliwości, aby na świeżym powietrzu zadbać o kondycję  
fizyczną.
Zamontowaniem placu zaję-
ła się firma Starmax Marek 
Starczewski z Gdańska. Całość 
kosztów związanych z inwesty-
cją wyniosła 29.868,09 zł. 
Plac fitness odebrany został  
1 sierpnia br. Teraz czeka na 
chętnych, którzy chcą z niego 
korzystać. Jest to kolejny ele-
ment projektu dotyczącego re-
witalizacji Parku Łazienki.
W skład urządzeń, będących na 
wyposażeniu placu, wchodzą: 
biegacz wolnostojący, orbi-
tek wolnostojący, prasa nożna, 
wioślarz, prostownik pleców, 
twister - wahadło, ławka oraz 

pylon.  
Dwa pozostałe średzkie place fit-
ness znajdują się w parkach przy 
ulicach Kościuszki i Lipowej. 
Cieszą się one sporym zaintere-
sowaniem mieszkańców, dlate-
go inwestycja w kolejny obiekt 
tego typu jest z pewnością do-
brym posunięciem.
Plenerowa siłownia jest całko-
wicie darmowa i dostępna dla 
każdego. Dzięki takim obiektom 
można w prosty sposób zadbać 
o kondycję fizyczną i dobre sa-
mopoczucie, np. podczas space-
ru po parku.

Jakub Rychtanek

Kara za opóźnienia
Przedsiębiorstwu REAL BUD z Gniezna została naliczona kara za nieterminowe wyko-
nanie prac związanych z renowacją schodów i wejścia do budynku Ratusza.

Termin wykonania prac zle-
conych przez Urząd Miejski 
upłynął 30 kwietnia br. Zgodnie  
z umową, od dnia 1 maja br. za 
każdy dzień zwłoki naliczana 
była kara umowna w wysokości 
0,3% wartości całej inwestycji. 
Ostatecznie odbiór prac nastą-
pił 26 lipca br. Kara naliczona 
wykonawcy wyniosła 23.669,86 
zł. Taka suma została przedsię-
biorstwu potrącona z kwoty na 
jaką opiewała cała inwestycja, 
czyli 90.689,13 zł. Finalnie 
koszt inwestycji wyniósł więc 
67.019,27 zł.
Prace w obrębie Ratusza pole-
gały na rozbiórce istniejących 
schodów i wykonaniu w ich 
miejscu nowych, o zbliżonych 

gabarytach i formie architekto-
nicznej. Wymieniono też balu-
strady. Stare drzwi, które były 
otwierane do wewnątrz zastą-
pione zostały nowymi 2- skrzy-
dłowymi drzwiami, które otwie-
rają się na zewnątrz. 
Przypomnijmy, że wykonawca 
został wybrany w drodze prze-
targu nieograniczonego ogło-

inwestycje

Altana „na łabędziach”
W parku „na łabędziach” usytuowana została drewniana 
altana. To drugi, po altanie „Tumidaj”, tego typu obiekt  
w Środzie Wielkopolskiej.

schronienie przed deszczem dla 
osób przebywających w par-

ku. Sprawdzi 
się też jako 
miejsce wy-
p o c z y n k u 
dla space-
r u j ą c y c h 
średzian. 
P i e r w s z a 
średzka alta-
na „Tumidaj”, 

znajdująca się  
w Parku Łazienki, spotkała się  
z bardzo pozytywnym odbiorem 
wśród mieszkańców. Można  
z pewnością stwierdzić, że do-
skonale wkomponowała się  
w zabytkowy charakter parku.

Jakub Rychtanek

Altanę wykonało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
– Handlowe i 
Usługowe „P&P”  
z Poznania. 
Odbiór obiektu 
nastąpił 3 sierp-
nia br. Całkowity 
koszt inwestycji 
wyniósł 9.000,00 
zł.
Altana dodała wa-
lorów estetycznych przestrze-
ni parkowej. Ma sześciokątny 
kształt. Jej średnica wynosi 4,0 
m. Drewno, z którego jest wy-
konana, zostało impregnowane 
na kolor kasztanowy.  
Ta prosta drewniana budka 
może służyć chociażby jako 

szonego przez Gminę Środa 
Wielkopolska na początku wrze-
śnia ubiegłego roku. Przetarg 
został rozstrzygnięty 29 wrze-
śnia 2011 roku. Zwycięzca, 
przedsiębiorstwo REAL BUD  
z Gniezna, zaproponowało naj-
korzystniejszą ofertę.

Jakub Rychtanek

Odrestaurowane wejście do Ratusza                              foto um
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Obwodnica przejezdna
W środowe przedpołudnie, 22 sierpnia br., kilka minut po godzinie 11.00 do użytku został oddany trzeci odcinek ob-
wodnicy śródmiejskiej przebiegający od ul. Nekielskiej do ul. Gnieźnieńskiej. Tym samym obwodnica stała się całko-
wicie przejezdna dla kierowców.
Zanim jednak trzeci odcinek 
obwodnicy został oficjalnie 
oddany do użytku to w dniach 
od 14 sierpnia do 20 sierpnia 
2012 roku pracownicy Urzędu 
Miejskiego dokonali odbioru 
technicznego inwestycji od jej 
wykonawcy - przedsiębiorstwa 
POL – DRÓG PIŁA Sp. z o.o.
Następnie, w środę 22 sierpnia, 
miała miejsce kontrola odcinka 
obwodnicy przez pracowni-
ków Starostwa Powiatowego 
w Środzie Wielkopolskiej, któ-
rzy z upoważnienia Starosty 
Średzkiego kontrolowali drogę 
pod względem wydania pozwo-
lenia na jej użytkowanie. 
Kontrola wypadła pozytywnie, 
dlatego jeszcze tego samego 
dnia Starosta Średzki wydał po-
zwolenie na użytkowanie drogi. 
Pozwolenie stało się wykonalne 
z dniem wydania. 
Kilka minut po godzinie 11.00 
przy wjazdach na drogę łączącą 

ul. Gnieźnieńską z ul. Nekielską 
zniknęły znaki zakazu wjaz-
du a droga stała się całkowi-
cie przejezdna dla kierowców. 
Tym samym zakończył się pro-
ces budowy śródmiejskiej ob-
wodnicy miasta łączącej drogę  
w ul. Topolskiej z drogą  
w ul. Gnieźnieńskiej. 
Warto dodać, że sprawne dzia-
łanie urzędników miejskich 
spowodowało, że na trzecim 
odcinku obwodnicy działają już 
lampy uliczne, oświetlające dro-
gę po zmroku.
W związku z budową trze-
ciego odcinka obwodnicy za-
mknięta została dotychczaso-
wa droga łącząca ul. Nekielską  
z ul. Spacerową. Niniejsza dro-
ga stała się drogą wewnętrzną 
przeznaczoną do obsługi tamy. 
Warto także przypomnieć, że 
w związku z budową obwod-
nicy zamknięty został wjazd  
z ul. Gnieźnieńskiej  

w ul. Słoneczną.

Inwestycja z 
dofinansowa-
niem 
Budowa ob-
wodnicy mia-
sta, łączącej 
ul. Topolską  
z ul. 
Gnieźnieńską, 
trwała pra-
wie trzy lata. 
I n w e s t y c j a 
przebiegała w 
trzech etapach. Każdy z no-
wopowstałych odcinków dro-
gi był sukcesywnie oddawany 
do użytku. Długość wybudo-
wanej obwodnicy to prawie  
2,5 km. 
Przypomnijmy, że budowa dro-
gi odbywała się dzięki dofinan-
sowaniu unijnemu jakie Gmina 
Środa Wielkopolska otrzyma-
ła z Europejskiego Funduszu 

Nakładka 
na Topolskiej
17 sierpnia nastąpił od-
biór prac związanych  
z przebudową części drogi 
powiatowej ul. Topolskiej. 
Roboty przeprowadzi-
ła firma DROGBUD S.A.  
z Jarocina.
Mimo, iż jest to droga powiato-
wa, całość kosztów związanych 
z jej przebudową pokryła Gmina 
Środa Wielkopolska. Inwestycja 
ta odbyła się w ramach po-
mocy rzeczowej jaką Gmina 
Środa Wielkopolska udzieliła 
Powiatowi Średzkiemu. 
W ramach zadania, na odcinku 
ul. Topolskiej - od ul. Weychana 
do ul. Bławatkowej - położo-
na została nakładka asfaltowa. 
Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 54.005,00 zł. 
Jak mówi Michał Orłowski – 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień, droga była już 
bardzo zniszczona i wykona-
nie tych prac było niezbędne, 
aby zapewnić bezpieczeństwo 
uczestnikom ruchu drogowego. 
Aby inwestycja mogła dojść do 
skutku potrzebna była uchwa-
ła Rady Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej. Taką uchwałę 
Rada przyjęła dnia 5 czerwca 
br. 
Zakładała ona podpisanie 
umowy między Gminą Środa 
Wielkopolska, a Powiatem 
Średzkim. Zgodnie z nią za-
danie w całości sfinansowane 
zostało ze środków własnych 
Gminy Środa Wielkopolska, a 
po jego wykonaniu przekazane 
Powiatowi Średzkiemu jako po-
moc rzeczowa.  

Jakub Rychtanek

Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 
Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 12.719.379,83 zł brut-
to, przy czym dofinansowa-
nie unijne opiewa na kwotę 
4.049.639.84 zł. Reszta środ-
ków pieniężnych finansujących 
inwestycję pochodzi z budżetu 
gminy.  Filip Waligóra

Z wysepkami bezpieczniej
Wysepki, ułatwiające przejście przez jezdnię, usytuowane będą przy rondzie na ul. Kościuszki.

Inwestycje związane z budową 
ronda na ul. Kościuszki Gmina 
Środa Wielkopolska przepro-
wadziła w roku 2011. Efekt 
prac jest taki, że zdecydowanie 
poprawiło się bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowe-

go. Zmniejszyła się też  liczba 
kolizji. 
Otrzymaliśmy jednak wiele sy-
gnałów od pieszych, że wyma-
gane są prace mające na celu 
zapewnienie im bezpiecznego 
przejścia na drugą stronę jezd-

ni – mówi Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień.
Właśnie z tego powodu trwa 
budowa wysepek przy wjeździe 
i wyjeździe z ronda. Wysepki 
pozwolą w bezpieczny sposób 

Nowa nawierzchnia ul. Topolskiej                                                   foto um

Oświetlony III odcinek obwodnicy                            foto um

przejść pieszym przez to ruchli-
we skrzyżowanie. 
Ich wykonaniem, w ramach 
ogólnej przebudowy drogi, 
zajmuje się firma Trans-Masz 
Beton Dróg sp. j. ze Środy 
Wielkopolskiej.      J. Rychtanek

Wysepki w trakcie budowy                                                                        foto um

inwestycje
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ŚRYF z TSa
W dniach 16 i 17 sierpnia br. w Parku Łazienki już po raz 
6. odbył się Środa Rock Festival. Główną gwiazdą tego-
rocznej edycji był legendarny zespół TSA. 

Pomysł na organizację Środa 
Rock Festival narodził się kilka 
lat temu. Pierwsze edycje festi-
walu odbywały się na placu przy 
Ośrodku Kultury i miały charak-
ter przyjacielskiego spotkania 
lokalnych kapel garażowych. 

Festiwalowe początki
W latach 2010-2011 organi-
zacją imprezy zajmowało się 
Stowarzyszenie Środa Rock 
Festival, które zawiesiło swoją 
działalność w ubiegłym roku. 
Gmina Środa Wielkopolska nie 
chciała, aby impreza zrzesza-
jąca fanów muzyki rockowej 
przeszła do historii, dlatego za-
jęła się organizacją tegorocznej 
edycji festiwalu. 

ŚRyF po raz 6.!
W tym roku Środa Rock Festival 
wpisał się w pięciodniowy 
cykl imprez odbywających się 
w Środzie Wielkopolskiej w 
dniach 15 – 19 sierpnia. Sam fe-
stiwal odbył się 16 i 17 sierpnia 
w Parku Łazienki. 
Pierwszego dnia festiwalu na 
scenie zagrały lokalne kapele. 
Jako pierwszy, o godzinie 18.00, 
wystąpił zespół Transliner. 
Następnie na scenie pojawił 
się Indianer, który zgromadził 
pod sceną sporą grupę fanów. 
Gwiazdą wieczoru był zespół 
Yelram - dwukrotny laureat 
nagrody publiczności ŚRYF-u, 
czyli „Płonącej Pelargonii”. 
Rockowy czwartkowy wieczór 
zakończył się Rockoteką w wy-
daniu DJ Kisia. 
Drugi dzień festiwalu rozpoczął 
się o godzinie 17.00. Do go-

dziny 21.00 zagrały cztery ka-
pele: Funset, Blindsight, Freud 
Theory oraz Bustergang. 
Po koncertach zespołów odbyła 
się prezentacja drużyny piłkar-
skiej Polonii Środa. Piłkarze 
przyjechali pod scenę na moto-
rach członków „Watahy” oraz 
„Etyliniarzy”.

Mocne zakończenie z TSA
Punktem kulminacyjnym te-
gorocznej edycji festiwalu był 
występ gwiazdy – legendarnego 
zespołu TSA. 
Ten polski zespół rockowy, 
zaliczany do prekursorów he-
avy metalu w Polsce, powstał  
w 1979 roku w Opolu. Skład ze-
społu tworzą: Marek Piekarczyk 
(wokal), Stefan Machel (gitara), 
Janusz Niekrasz (gitara baso-
wa), Marek Kapłon (perkusja) 
oraz Andrzej Nowak (gitara). 
Na koncercie w Środzie 
Wielkopolskiej nie wystąpił gi-
tarzysta grupy Andrzej Nowak, 
który doznał tego dnia rozle-
głego krwotoku wewnętrzne-
go i trafił do szpitala. Koncert  
w Środzie Wielopolskiej 
był właśnie dedykowany 
Andrzejowi Nowakowi, którego 
stan zdrowia z dnia na dzień się 
polepsza. 
Zespół TSA podczas dwugo-
dzinnego koncertu wykonał 
znane wszystkim fanom roc-
ka utwory, jak „Trzy zapał-
ki”, „Maratończyk” czy „51”. 
Występ zespołu był z pewno-
ścią doskonałym zwieńczeniem 
dwóch dni Środa Rock Festival. 

Filip Waligóra

Obchody 92. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej rozpoczęły się 
o godzinie 11.30 w Kolegiacie 
uroczystą Mszą Świętą w in-
tencji Ojczyzny. W związku  
z przypadającym na 15 sierp-
nia świętem kościel-
nym Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny, dla wspólnoty pa-
rafialnej kościoła kole-
giackiego nabożeństwo  
w intencji Ojczyzny było tak-
że uroczystością odpustową. 
Mszę Świętą koncelebrowali  
ks. dr Jacek Stępczak, pro-
boszcz parafii św. Józefa oraz 
ks. kan. Janusz Śmigiel, pro-
boszcz Kolegiaty.

Rocznica na cmentarzu
Po Mszy Świętej około go-
dziny 13.00 poczty sztanda-
rowe, przedstawiciele władz 
samorządowych na czele  
z Wojciechem Ziętkowskim 
- Burmistrzem Miasta 
Środa Wielkopolska oraz 
Tomaszem Pawlickim 
– Starostą Średzkim, or-
ganizacje pozarządowe, 
uczniowie szkół i zapro-
szeni goście udali się 
na średzki cmentarz, 
gdzie na Kwaterze Powstańców 
Wielkopolskich złożone zosta-
ły okolicznościowe wiązanki 
kwiatów. Uczestnikom uroczy-
stości na cmentarzu towarzyszy-
ła Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Rozrywkowo na Łazien-
kach
O godzinie 15.30 świę-
towanie zwycięskiej 
dla Polaków Bitwy 
Warszawskiej przybrało bar-
dziej rozrywkowy wymiar w 
Parku Łazienki. Tutaj część 
artystyczną rozpoczął koncert 
Zbigniewa Wodeckiego wraz 
z zespołem. Popularny arty-
sta podczas swojego występu 
zagrał na trąbce i skrzypcach 
oraz zaśpiewał swoje najwięk-
sze utwory, m.in. „Pszczółkę 
Maję”, „Chałupy Welcome to” 
czy „Zacznij od Bacha”. 
O godzinie 17.00  odbyło się 
przedstawienie interaktywne 
dla najmłodszych „Zagadki 
Detektywa Móżdżyńskiego”. 
Program przygotowała średzka 
firma MAGNES. 
Kolejnym punktem programu 

był pokaz zumby w wykonaniu 
grupy, którą kieruje Ewelina 
Biskup ze Środy Wielkopolskiej. 
Dodajmy, że zumba to rodzaj 
tańca będący połą-

czeniem elemen-
tów tańców latynoamerykań-
skich oraz elementów fitness. 
Po pokazie zumby, o godzi-

nie 19.30, rozpo-

czął się koncert 
„Muzyki Wolności” w wyko-
naniu Jerzego Kosińskiego  
i przyjaciół – Marty Gorczycy  
i Oli Kaczmarek. Organizatorem 
tego wydarzenia był NSZZ 
„Solidarność” ze Środy 

Wi e l k o p o l s k i e j , 
na czele  
z przewodniczącym Pawłem 
Ławniczakiem. „Muzyką 
Wolności” średzka „Solidarność” 
uczciła 32. rocznicę podpisania 
porozumień sierpniowych i po-
wstania NSZZ „Solidarność”.

Gwiazda wieczoru - IRA
O godzinie 20.30 na scenie po-

jawiła się długo wyczekiwania 
przez publiczność grupa mu-
zyczna IRA – główna gwiazda 
średzkich obchodów rocznicy 

Bitwy Warszawskiej. 
Ten rockowy zespół mu-
zyczny, założony na po-
czątku 1980 roku, wyko-
nał dla średzkich fanów 
prawie dwugodzinny 
koncert. Publiczność 
usłyszała największe 
przeboje IRY, takie 
jak „Ona jest ze snu”, 
„Szczęśliwa” czy „Nie 
daj mi odejść”. 

Warto dodać, że koncert ze-
społu Artura Gadowskiego 
cieszył się ogromny zaintere-
sowaniem. Do Parku Łazienki 
na koncert IRY przybyło kilka 
tysięcy osób. 
Obchody rocznicy Bitwy 

Warszawskiej za-
kończyły się zabawą 
przy muzyce ze sceny  
w wykonaniu  
DJ Kisia.

Pamięć o Bitwie 
Warszawskiej
Obchody rocznicy Bitwy 
Warszawskiej przypada-

jące na 15 sierpnia już na 
stałe wpisały się w kalen-
darz wydarzeń kulturalnych 

w Gminie Środa Wielkopolska. 
Bitwa Warszawska jest jedną  
z najważniejszych jakie stoczo-
ne zostały w dziejach świata. 
Odbyła się ona w dniach 13-

25 sierpnia 1920 roku  
w czasie wojny polsko-
bolszewickiej. Wynik 
Bitwy zadecydował   
o zachowaniu niepod-
ległości przez Polskę  
i przekreślił plany roz-
przestrzenienia rewo-
lucji bolszewickiej na 
Europę Zachodnią. 
Jak mówi Wojciech 
Z i ę t k o w s k i , 

Burmistrz Środy 
Wielkopolskiej, Bitwa 
Warszawska to jedna  
z bitew, która zakończyła 
się pełnym sukcesem Polski  
i Polaków. O takich wydarze-
niach należy pamiętać i radośnie 
jest je celebrować. Niewątpliwie 
takiemu radosnemu świętowa-
niu sprzyja fakt, że 15 sierpnia 
jest dniem wolnym od pracy – 
dodaje Burmistrz Ziętkowski. 

Filip Waligóra

Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej
Msza Święta w intencji Ojczyzny, występ Zbigniewa Wodeckiego z zespołem oraz kon-
cert rockowej grupy muzycznej IRA to główne punkty obchodów rocznicy Bitwy War-
szawskiej, Święta Wojska Polskiego oraz 32. rocznicy powstania „Solidarności”, które 
odbyły się 15 sierpnia w Parku Łazienki. 

Koncert legendarnej grupy TSA                  foto um

obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej   •   Środa Rock Festival
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Dożynki z Urszulą
Msza Święta dziękczynna za plony, korowód ulicami miasta, rycerski obrzęd dożynkowy oraz występ Urszuli to główne punkty tegorocznych uro-
czystości dożynkowych w Gminie Środa Wielkopolska, które odbyły się w niedzielę, 19 sierpnia. Dożynki zakończyły się wspaniałym pokazem piro-
technicznym.  

Dożynki w Mącznikach
W sobotę, 25 sierpnia, parafianie kościoła w Mącznikach uczestniczyli we Mszy Świętej oraz wspólnej zabawie podczas dożynek. Rolę starostów do-
żynek pełnili – Beata Mąderek i Waldemar Dolniak.

Dożynki parafialne  
w Mącznikach roz-
poczęły się o go-
dzinie 16.00 Mszą 
Świętą dziękczyn-
ną za tegoroczne 
plony, którą cele-
brował proboszcz 
parafii ks. Michał 
Lewandowski. Na 
dziękczynne nabo-
żeństwo do kościoła 
przyniesione zosta-
ły wieńce wykona-
ne przez sołectwa 
tworzące parafię  
w Mącznikach – 
Gablin, Ulejno, 
Mączniki, Janowo, 
Dębicz, Dębiczek, 
R u s z k o w o  
i Tadeuszewo. 
Po Mszy Świętej korowód 
dożynkowy, który prowa-
dziła średzka Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 

przeszedł na plac przy koście-
le. Tutaj odbyła się dalsza część 
świętowania.
Pierwszym punktem obchodów 
dożynkowych na placu był tra-
dycyjny obrzęd wykonany przez 

zespół Siekieracy z Kostrzyna. 
Następnie na scenie zaprezento-
wała się dziecięca grupa tanecz-
na „Ziomki” z Ośrodka Kultury. 
Opiekunką grupy jest Bogumiła 
Błoszyk. 

Początkiem obchodów tego-
rocznych Dożynek Gminnych 
była Msza Święta dziękczyn-
na za plony i pracę rolników. 
Nabożeństwo koncelebrowane 
przez proboszczów średzkich 
parafii rozpoczęło się o godzinie 
14.00 od wniesienia do kościoła 
gminnego wieńca dożynkowego 
oraz wieńców sołeckich. 
W tym roku wieńce przygotowa-
ły sołectwa: Czarne Piątkowo, 
Dębicz, Januszewo, Janowo, 
Mączniki, Pławce, Romanowo, 
Rumiejki, Ruszkowo, 
Starkówiec Piątkowski, 
Trzebisławki, Winna Góra, 
Zielniczki, Żabikowo oraz wieś 
Włostowo. Organizatorzy doży-
nek bardzo dziękują wszystkim 
przygotowującym wieńce oraz 
delegacjom.
Podczas Mszy Świętej, staro-
ścina dożynek Ewa Sokoluk 
oraz starosta dożynek Tomasz 
Szymkowiak, przekazali na ręce 
gospodarza dożynek, Burmistrza 
Wojciecha Ziętkowskiego, chleb 
wypieczony z tegorocznej mąki 
oraz miód. Burmistrz podzięko-
wał za przekazane dary, które 

następnie ofiarował na ołtarzu. 
Pod koniec Mszy Świętej księ-
ża oraz burmistrz podzielili się 
chlebem z wiernymi obecnymi 
na Eucharystii. W obrzędzie 
dzielenia się chlebem uczest-
niczyły również członkinie 
Średzkiej Orkiestry Dętej. 
Po Mszy Świętej spod kościo-

ła do Parku Łazienki wyruszył 
korowód dożynkowy prowa-
dzony przez Średzką Orkiestrę 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W korowodzie dożynkowym 

jechały rów-
nież maszyny 
rolnicze.
 
Wioska ry-
cerska i kon-
cert Urszuli
Po przybyciu 
do Parku

Urszula podczas koncertu                        foto um

Przedstawiciele sołectw z wieńcami w korowodzie    foto um

Łazienki odbył się średnio-
wieczny obrzęd dożynkowy  
w wykonaniu Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej 
Polonia Maior. Na terenie Parku 

powstała takżewioska rycer-
ska, w której można było m.in. 
nauczyć się strzelania z łuku  
i usłyszeć ciekawostki o daw-
nych rycerskich czasach.
Po oficjalnej części dożynek na 
scenie rozpoczął się program ar-
tystyczny. O godzinie 16.30 miał 
miejsce pokaz zumby w wyko-
naniu średzkiej grupy Fuego. Po 
pokazie tańca odbyło się przed-
stawienie dla dzieci „O rycerzu 
Pryszczycerzu  i Królewnie 
Pięknotce”. Wykonawcą pro-
gramu dla najmłodszych była 
firma MAGNES ze Środy 

Wielkopolskiej. 
Od godziny 
18.00 na sce-
nie w Parku 
Łazienki odby-
wały się koncer-
ty. Jako pierw-
szy wystąpił 
zespół Dorado 
Band. Następnie 
zagrała lokalna 
kapela Trychina 
Band. 
G ł ó w n y m 

punktem roz-
rywkowej części dożynek 
był występ znanej wokalistki 
Urszuli, która zaśpiewała swoje 
największe przeboje takie, jak: 
„Dmuchawce, latawce”, „Konik 
na biegunach”, „Anioł wie” 
czy „Rysa na szkle”. Koncert 
Urszuli przyciągnął sporą rzeszę 
słuchaczy. 
Dożynki, już tradycyjnie, zakoń-
czyły się wspaniałym pokazem 
pirotechnicznym. Rozświetlone  
petardami niebo zwieńczyło  
5 dni imprez, które od 15 
sierpnia odbywały się w Parku 
Łazienki. Filip Waligóra

Kolejnym punk-
tem dożynek był 
występ teatralny 
grupy „Tarot” 
z miejscowo-
ści Pakówki. Po 
przedstawieniu 
w żywiołowym 
pokazie tańca za-
prezentowały się 
członkinie klu-
bu fitness, który 
działa w Środzie 
Wielkopolskiej 
przy ul. Norwida. 
W czasie dożynek 
przeprowadzo-
na została loteria 
fantowa. Główną 

nagrodą w loterii 
była pralka. Poza 

loterią zorganizowany został 
również turniej strzelecki. Na 
zwycięską trójkę turnieju czeka-
ły atrakcyjne nagrody. 
Podczas wspólnego świę-

towania goście dożynek  
w Mącznikach mogli posi-
lić się grochówką przygoto-
waną przez sołtysa Dębiczka  
i radnego powiatowego Janusza 
Jaskułę. Poza darmową gro-
chówką organizatorzy świę-
ta plonów postarali się także  
o darmowy chleb ze smalcem 
czy ciasto. 
Jak powiedział Rafał Ladrowski 
- sołtys Mącznik, tegoroczne 
dożynki parafialne zorganizo-
wane zostały już po raz dzie-
siąty. Ich pomysłodawcą był 
ksiądz Grzegorz Wachowski – 
były proboszcz kościoła. Sołtys 
Ladrowski podziękował w spo-
sób szczególny Zygmuntowi 
Piaseckiemu, który od samego 
początku angażował się w orga-
nizację dożynek. 
Tegoroczne parafialne święto 
plonów w Mącznikach zakoń-
czyło się wspólną zabawą pod 
chmurką. Filip Waligóra

Obrzęd dożynkowy                                                     foto um

dożynki w Środzie Wielkopolskiej i w Mącznikach
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Święto w Henrykowie
Specjalistyczne wykłady, wystawa sprzętu rolniczego, prezentacja poletek 64. odmian ce-
buli, 32. odmian ziemniaka oraz kilkunastu odmian soi - to główne wydarzenia X Święta 
Cebuli, Ziemniaka i Soi, które odbyło się 18 i 19 sierpnia br. Święto po raz kolejny zostało 
zorganizowane w gospodarstwie rolnym Moniki i Michała Nowaków w Henrykowie. 
W czasie dwudniowej impre-
zy, którą w sobotę, 18 sierpnia, 
otworzył Wojciech Ziętkowski - 
Burmistrz Środy Wielkopolskiej, 
zorganizowanych zostało wiele 
specjalistycznych wykładów 
dotyczących nawożenia i tech-
nologii uprawy ziemniaków, 
cebuli oraz soi. Wykłady prowa-
dzili naukowcy z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu 
oraz przedstawiciele firmy 
AgroYoumis Polska. 
Poza wykładami uczestnicy 
święta mogli obejrzeć na około 
100 poletkach pokazowych róż-
ne odmiany cebuli, ziemniaka 
a także pierwszy raz w historii 
imprezy w Henrykowie – soi. 

Poletka pokazowe zlokalizowa-
ne były na obszarze 10 ha gospo-
darstwa należącego do państwa 
Moniki i Michała Nowaków.  
Podczas święta bogatą ofertę 
przedstawiły różne firmy na-
wozowe i nasienne, a przed-
siębiorstwa maszynowe zapre-
zentowały nowoczesny sprzęt.  
W Henrykowie obecne były tak-
że firmy związane z obsługą rol-
nictwa (banki, ubezpieczalnie, 
doradztwa). 
W czasie imprezy zorganizowa-
ne zostały różne konkursy, m.in. 
na najlepszą zupę cebulową oraz 
sałatkę ziemniaczaną. 
Każdego roku organizatorzy 
święta w Henrykowie starają 

się aby impreza była lepsza niż 
poprzednie edycje. W tym roku, 
w porównaniu z zeszłorocz-
nym świętem, zaprezentowano  
o 13 odmian cebuli i o 4 odmia-
ny ziemniaka więcej. 
Jak już wspomnieliśmy całko-
witą nowością były poletka po-
kazowe soi. Dodajmy również, 
że sprzęt rolniczy, który był wy-
stawiony w Henrykowie, brał 
udział w maszynowym korowo-
dzie średzkich dożynek w dniu 
19 sierpnia tego roku.
Dzień Cebuli, Ziemniaka i Soi 
to święto, które na stałe wpi-
sało się w kalendarz imprez  
w Gminie Środa Wielkopolska.

Filip Waligóra

Na zdjęciu poletka z odmianami cebuli                                                   foto um

Dożynki w Nietrzanowie
15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, w Nietrzanowie odbyły się dożynki parafialne. Po 
uroczystej Mszy Świętej, na placu przy plebanii zorgani-
zowano festyn rodzinny. 
Na uroczystość z okolicznych 
wniosek przybyły delegacje  
z wieńcami. Poświęcony chleb, 
między przybyłych, podzielili 
burmistrz Środy Wielkopolskiej 
Wojciech Ziętkowski, wójt 
Krzykos Andrzej Janicki oraz 
proboszcz Marian Derkaczewski. 
Korowód na plac przed probo-
stwem przeprowadziła orkiestra 
dęta Feliksa Wawrzyniaka. 
Następnie przeprowadzono  
wiele ciekawych konkursów  
z nagrodami. W trakcie trwa-
nia festynu na scenie wystąpiła  
m. in. Wiola Kaźmierczak. 
Kulminacyjnym punktem festy-
nu było rozstrzygnięcie Turnieju 
o Topór Nietrzana. Zwycięzca, 
Mariusz Rybaczewski, rzucił  

25 kilogramowym ciężarem na 
odległość 6,35 m. 
Po raz pierwszy odbyła się tak-
że podobna konkurencja dla 
pań. „Pchnięcie Moaja” pole-
gało na pchnięciu kilkukilo-
gramowej, metalowej głowy 
Moaja, pochodzącej z Wyspy 
Wielkanocnej. Zwyciężyła 
Anna Wojciechowska, która 
wyrzuciła „Moaję” na odległość  
14,44 m. Zwycięzcy otrzy-
mali z rąk proboszcza Topory 
Nietrzana oraz dyplomy. 
Podczas festynu każdy mógł za-
opatrzyć się w cegiełkę, dzięki 
czemu wspierał remont kościo-
ła. Zebrani aż do północy bawili 
się na zabawie tanecznej. 

Jakub Rychtanek

Sportowo w Winnej Górze
W niedzielne popołudnie, 26 sierpnia 2012 roku,  w Winnej Górze miała miejsce uroczy-
stość otwarcia boiska do gry w piłkę nożną połączona z jubileuszem 10-lecia rozgrywek 
Ligii Piłkarskiej Miejsko - Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych.
W uroczystości otwarcia no-
wego boiska uczestniczyli 
m.in.: Wojciech Ziętkowski – 
Burmistrz Środy Wielkopolskiej, 
Julian Kempa i Marcin Bednarz 
– członkowie Zarządu Powiatu 
Średzkiego, Maria Pruska – soł-
tys Winnej Góry oraz Hieronim 
Mazurkiewicz – przedstawiciel 
wojewódzkiego LZS.  Zanim 
została przecięta wstęga symbo-
lizująca otwarcie boiska, obiekt 
został poświęcony przez księdza 
Tomasza Kubackiego, probosz-
cza z Winnej Góry. 

10-lecie rozgrywek Miejsko 
– Gminnej LZS
Uroczystość otwarcia boiska 
została połączona z obchoda-
mi 10 - lecia rozgrywek Ligii 
Piłkarskiej Miejsko – Gminnej 
LZS. Z tej okazji wojewódzkie 
władze LZS przyznały swoje 
odznaczenia. 
Złotą odznakę LZS otrzymali: 
Sławomir Madaj, Eugeniusz 
Kubacki, Jan Walkowiak, 
Mariusz Skrobosiński, 
Wojciech Ziętkowski, Mirosław 
Jackowiak oraz Paweł Filipiak. 
Srebrną odznaką LZS uhonoro-
wano: Mariusza Wawrzyniaka, 
Andrzeja Chmielewskiego, 

Marcina Bednarza, Sławomira 
Idaszaka, Michała Matelskiego, 
Dariusza Webera, Jacka 
Tylskiego oraz Stefana 
Jankowiaka. Brązową odznakę 
otrzymali: Szymon Stokowski, 
Janusz Sikora, Adam Filipiak, 
Maciej Matwiejczyk, Zbigniew 
Gralczyk oraz Dariusz 
Szczepaniak. 
Z okazji 65. rocznicy powsta-
nia LZS , którą obchodzono 
w zeszłym roku, specjalnym 
medalem pamiątkowym wy-
różniony został Julian Kempa. 
Gminny LZS przyznał tytuł 
piłkarza 10 - lecia Tomaszowi 
Pętkowskiemu. 
Po części oficjalnej uroczystości 
w Winnej Górze na płycie bo-
iska wystąpiły dzieci z Ośrodka 
Wsparcia Dziecka i Rodziny 
z Kołaczkowa. Chwilę póź-
niej rozegrane zostały mecze 
piłkarskie.
Najpierw na nowym boisku za-
grała młodzież z Kołaczkowa 
i z Winnej Góry. Następnie ro-
zegrany został mecz pomiędzy 
drużyną „Dąbrowski” Winna 
Góra a „Adam i Ewa” Zielniki. 
Mecz zakończył się wynikiem 
4:3 dla drużyny gospodarzy. 
Dodajmy, że obie drużyny na-

Udana Topoliada
Kolejna już Topoliada odbyła się 5 sierpnia br. we wsi To-
pola. Organizacją festynu zajął się sołtys Eugeniusz Kar-
piński. Środki na ten cel pochodziły z funduszu sołeckiego 
oraz od sponsorów.
Festyn rozpoczął się od turnie-
ju piłkarskiego. Udział wzię-
ły w nim drużyny: Hani Bud 
Topola, Kasztelania Dominowo, 
Sulęcinek 2002 oraz Agro 
Zielniki. Każdej drużynie, nie-
zależnie od wyników spotkań, 
wręczono pamiątkowy puchar. 
Po turnieju zainaugurowano 
blok konkursowy dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Po 
mimo upału dzieci dzielnie ry-
walizowały w różnorodnych 
konkurencjach sprawnościo-
wych, za co zostały nagrodzone 
słodyczami. 
Panie mogły spróbować swoich 
sił w rzucie beretem i trzepaniu 
jaj. Panowie natomiast zmierzyli 
się w podnoszeniu sztangi. Przez 

cały czas trwania festynu odby-
wał się też turniej strzelecki. 
Przybyli mogli podziwiać wóz 
opancerzony, którym przyje-
chał miłośnik wozów bojowych 
– Jerzy Nowosielski. Podczas 
festynu nie zabrakło też poka-
zu popularnego ostatnio tańca 
- zumby. Na scenie pojawiła się 
także Wiola Kaźmierczak.
Razem z policją i strażaka-
mi zawitali do Topoli średzcy 
Etyliniarze, którzy przyjechali 
oczywiście na swoich nieod-
łącznych motocyklach. 
Wieczorem podczas festy-
nu odbyła się loteria fantowa,  
a na zakończenie zabawa pod 
chmurką.     

Jakub Rychtanek

leżą do Ludowych Zespołów 
Sportowych.

Nowe boisko
Nowy obiekt sportowy w Winnej 
Górze zastąpił dotychczasowe 
boisko, które ze względu na zły 
stan nawierzchni i zamakanie 
było częściowo nieużytkowa-
ne. Pierwsze prace związane  
z przygotowaniem nowego bo-
iska piłkarskiego rozpoczęły się  
w 2011 roku. 
Wówczas Gmina Środa 
Wielkopolska rozpoczęła dzia-
łania zmierzające do utworzenia 
nowego obiektu piłkarskiego  
w Winnej Górze poprzez ure-
gulowanie kwestii odwodnienia 
obszaru pod boisko. Stworzono 
system warstwowego drenażu. 
Następnie, dzięki Stanisławowi 
Hybnerowi, została nawieziona 
ziemia i posiana trawa a Gmina 
Środa Wielkopolska wyko-
nała boksy dla zawodników 
rezerwowych. 
Jak informuje Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Urzędu Miejskiego, 
gmina prowadzi obecnie prace 
zmierzające do częściowego 
oświetlenia nowego obiektu 
sportowego.  Filip Waligóra

Henrykowo  •  Winna Góra  •  Nietrzanowo  •  Topola
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Szkolne stypendia socjalne
Do 15 września tego roku można składać wnioski o tzw. stypendium szkolne, czyli pomoc finansową dla uczniów z najbiedniejszych rodzin. 
Zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty prawo do ubiegania 
się o stypendium mają ucznio-
wie szkół publicznych i niepu-
blicznych, także dla dorosłych, 
którzy nie ukończyli 24 lat.  
O stypendium mogą ubiegać się 
uczniowie pochodzący z rodzin, 
w których miesięczny dochód 
netto na osobę nie przekracza 
kwoty 351 zł netto. 
W szczególności o pomoc so-
cjalną w formie stypendium 
mogą starać się uczniowie,  
u których poza niskim dochodem 
na osobę w rodzinie występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejęt-
ności wypełniania funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych, alko-

holizm lub narkomania, a także 
gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe. 
Obligatoryjnym warunkiem 
przyznania uczniowi stypen-
dium jest zamieszkanie na tere-
nie Gminy Środa Wielkopolska. 

Warunki wydatkowania 
stypendium
Wysokość przyznanego sty-
pendium szkolnego nie będzie 
niższa niż 80% kwoty, o któ-
rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 
2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 roku o świadczeniach ro-
dzinnych i nie będzie mogła 
przekroczyć miesięcznie 200% 
tej kwoty. Stypendium szkolne 
zostanie przyznane na okres nie 
krótszy niż miesiąc i nie dłuższy 

niż 10 miesięcy w danym roku 
szkolnym. 
Warunkiem otrzymania środ-
ków pieniężnych po odebraniu 
decyzji o przyznaniu stypen-
dium jest przedstawienie faktur 
określających na jakie wydatki 
dane pieniądze zostały przezna-
czone. W tym celu został stwo-
rzony specjalny wykaz, który 
ustala możliwości wydatkowa-
nia środków z pomocy socjal-
nej. Dla przykładu w wykazie 
zawarte są m.in. informacje  
o tym, że za pieniądze ze sty-
pendium może zostać zakupio-
na jedna para butów, dres, obu-
wie sportowe i strój na zajęcia 
wychowania fizycznego (raz na 
semestr), tusze do drukarek czy 
okulary korekcyjne. 

Bardzo ważne jest, by faktury 
bądź rachunki potwierdzające 
wydatki ze stypendium były 
imiennie wystawione na rodzica 
lub pełnoletniego ucznia. Istotne 
jest także, by rzeczy takie, jak 
plecak czy buty miały adnotację 
„szkolne” lub „sportowe”. Na 
fakturach nie można  poprawiać 
lub dopisywać własnoręcznie 
takich adnotacji. 
W roku szkolnym 2012/2013 
obowiązują faktury za zakup 
podręczników - od czerwca 
2012 roku, a za pozostałe ma-
teriały szkolne od sierpnia 2012 
roku, a także za abonament za 
Internet – od września 2012 
roku do czerwca 2013 roku.
Dokładnie wypełnione wnioski 
o przyznanie stypendium szkol-

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach
W okresie wakacyjnym Gmina Środa Wielkopolska sfinansowała prace remontowe w szkołach i przedszkolach. Odmalowanie sal lekcyjnych, napra-
wa dachów i instalacji elektrycznych, zagospodarowanie placów przed szkołami - to tylko niektóre z przeprowadzonych inwestycji.
Prace remontowe przepro-
wadzono w 12. placówkach 
oświatowych. We wrześniu  
i październiku, w ramach pro-
gramu „Radosna szkoła”, zosta-
ną zrealizowane kolejne inwe-
stycje w szkołach w Jarosławcu 
i Starkówcu Piątkowkim.

Przedszkole nr 3
Szereg prac wykonano  
w Przedszkolu Nr 3. Naprawy 
bieżące dotyczyły instalacji 
C.O., instalacji elektrycznej w 
pomieszczeniu socjalnym, na-
prawy dachu przedszkola, budo-
wy części instalacji gazowej oraz 
naprawy sprzętu ogrodowego. 
Kolejnym etapem były konser-
wacje sprzętu ogrodowego i pło-
tu wokół placówki. Następnie 
wykonano prace remontowe 
polegające na odmalowaniu po-
mieszczenia socjalnego, szatni 
wraz z ciągiem komunikacyj-
nym, wejścia do przedszkola 
oraz holu. 
W ogrodzie przedszkolnym za-
montowano ławeczki, a w pra-
cowni plastycznej stoły.
Przeprowadzone zostały rów-
nież inwestycje dotyczące od-
prowadzania wody, wykonania 
izolacji budynku, położenia no-
wej nawierzchni na wjeździe do 
przedszkola oraz nawierzchni 
pod schody przeciwpożarowe. 
Całkowity koszt prac przepro-
wadzonych w Przedszkolu Nr 3 
wyniósł 43.170,10 zł.

Przedszkola nr 1, 2 i 4
W ramach prac w Przedszkolu 
Nr 1 zbudowany został podjazd 
dla niepełnosprawnych dzieci.
Prace w Przedszkolu Nr 2 doty-
czyły wymiany drzwi na I pię-
trze oraz remontu klatki scho-
dowej. Koszt tych inwestycji 
wyniósł 19.500,00 zł.
W Przedszkolu nr 4 odbył się 
generalny remont sali przed-
szkolnej, w tym: szpachlowanie 
i malowanie ścian, wymiana 
instalacji elektrycznej, położe-
nie płytek i paneli. Wymieniono 
także drzwi wejściowe. 
W ogrodzie przedszkolnym wy-
konano piaskownicę oraz po-
malowano płot dookoła przed-
szkola. Koszt wszystkich tych 
inwestycji to 32.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2
W Szkole Podstawowej Nr 2 
wymalowano i wyremontowano  
2 sale lekcyjne. Zakończono 
również II etap naprawy dachu 
oraz przeprowadzono prace 
związane z instalacją gazową. 
Do wyremontowanych sal zaku-
piono wykładziny. Zbudowano 
także bieżnię poliuretano-
wą. Łączna kwota wydatków 
na powyższe prace wyniosła 
107.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3
W Szkole Podstawowej nr 3 
wykonano prace remontowe za 
kwotę 180.000,00 zł. W ramach 

inwestycji odbył się remont 
głównych schodów wejścio-
wych, remont schodów przy 
wejściu od kuchni wraz z mon-
tażem daszku, wymiana wykła-
dzin w klasach, usługi malarskie 
i elektryczne oraz prace na tere-
nie placu przed szkołą.

Gimnazjum nr 1
Kompleksowy remont sali kom-
puterowej, za kwotę 23.000,00 
zł, wykonano w Gimnazjum  
Nr 1. W szkole utworzono wę-
zeł higieniczno-sanitarny dla 
osób niepełnosprawnych, które-
go koszt wyniósł 24.000,00 zł.
Oprócz tego dokonano moder-
nizacji gabinetu wicedyrektora  
i zaplecza socjalnego dla pracow-
ników obsługi. Zamontowany 
został też sprzęt komputero-
wy i audiowizualny zarówno  
w starym, jak i nowym budynku 
szkoły.

Szkoła Podstawowa  
w Pławcach
W Szkole Podstawowej  
w Pławcach wymieniono pokry-
cie dachowe nad szkolną świe-
tlicą i stołówką. W ramach tego 
przedsięwzięcia położono nową 
papę termozgrzewalną, doko-
nano wymiany rynien, pioru-
nochronów i opierzeń z blachy 
ocynkowanej. Zdemontowane 
zostało też murowane naczynie 
wodne, które znajdowało się na 
dachu. 

Zachodnia ściana sali gimna-
stycznej i łącznika budynku zo-
stała poddana renowacji. Oprócz 
tego dokonano przeglądu komi-
nów, otworów wentylacyjnych 
i sprzętu gaśniczego oraz zaku-
piono farbę do malowania okien 
w budynku sali gimnastycznej. 
Naprawione zostały też me-
ble i sprzęt szkolny. Koszt 
tych wszystkich prac wyniósł 
41.054,49 zł.

Szkoła Podstawowa w Ja-
rosławcu
Prace malarskie wykonano w se-
kretariacie, toalecie, korytarzu, 
salce do ćwiczeń gimnastycz-
nych i pomieszczeniu gospo-
darczym Szkoły Podstawowej 
w Jarosławcu. Dokonano tu 
również wyprawek dokoła hy-
drantów oraz prac związanych 
ze stolarką drzwiową. Koszt re-
montu to 5.682,13 zł. 
We wrześniu i październiku 
trwać będą prace związane  
z utworzeniem placu zabaw 
przy szkole w ramach programu 
„Radosna szkoła”. Planowana 
jest również wymiana okien  
w salce gimnastycznej.

Zespół Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Słupi Wiel-
kiej
W placówce Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum  
w Słupi Wielkiej naprawiono 
dach i położono papę termo-

zgrzewalną. Wymalowano 3 sale 
lekcyjne, łazienki uczniowskie  
i korytarze szkolne. Również 
podłoga w sali gimnastycz-
nej została polakierowana. 
Całkowity koszt wszystkich 
prac wyniósł 43.870,00 zł.

Szkoła Podstawowa  
w Starkówcu Piątkowskim
W Szkole Podstawowej  
w Starkówcu Piątkowskim od-
malowano salę lekcyjną do 
zajęć logopedycznych, sekreta-
riat, gabinet dyrektora, gabinet 
lekarski, zewnętrzne parapety 
oraz rynny. Ustawiono 6 ławek 
z klinkieru, wymieniono oraz 
uzupełniono płytki elewacyjne. 
Uszczelniony został też dach. 
Tutaj, podobnie jak  
w Jarosławcu, we wrześniu  
i październiku trwać będą pra-
ce związane z zamontowaniem 
placu zabaw w ramach progra-
mu „Radosna szkoła”. 

Filia w Brodowie
W filii szkoły w Brodowie wy-
mieniony zostanie piec C.O. 
Koszt wymiany pieca wyniesie 
7.000,00 zł. Do tej pory w bu-
dynku wykonano drobne prace 
malarskie opiewające na kwotę 
100 zł.
Przeprowadzone w placówkach 
prace remontowe z pewnością 
ucieszą pracowników i dzieci, 
które niedługo zaczną nowy rok 
szkolny.            Jakub Rychtanek

nego należy składać w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia  
15 września tego roku w szko-
łach podstawowych, Gimnazjum 
nr 1 lub w Wydziale Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego (pok. 135). 
Wnioski o przyznanie stypen-
dium można pobrać w wyżej 
wymienionych placówkach,  
a także ze strony internetowej 
urzędu – www.sroda.wlkp.pl  
(BIP - karty usług publicznych 
- Wydział Oświaty Kultury  
i Sportu - wniosek o przyznanie 
stypendium). 
Dodajmy, że stypendium zosta-
nie przyznane w formie decyzji 
administracyjnej.

Filip Waligóra

oświata
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Ludowcy 
świętowali
W niedzielę, 12 sierpnia br., wielkopolscy członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego 
po raz kolejny obchodzili w Środzie Wielkopolskiej rocznicę Bitwy Warszawskiej – Świę-
to Czynu Chłopskiego. 

W 1990 roku Rada Naczelna 
Polskiego Stronnictwa 
Ludowego ustanowiła 15 sierp-
nia dniem uroczystych obcho-
dów Święta Czynu Chłopskiego. 
Tego dnia, w rocznicę Bitwy 
Warszawskiej stoczonej w 1920 
roku z bolszewikami, Ruch 
Ludowy obchodzi święto, które 
przypomina o ogromnym wkła-
dzie polskiej wsi w walkę o gra-
nice Polski, obronę niepodległo-
ści i utrwalenie suwerenności 
państwa.

Uroczystości Święta Czynu 
Chłopskiego w Środzie 
Wielkopolskiej rozpoczęły się 
12 sierpnia o godzinie 10.00 
w Kolegiacie Mszą Świętą za 
Ojczyznę. Nabożeństwu prze-
wodniczył i homilię wygłosił 
ks. Infułat Aleksander Rawecki. 
Podczas swojego wystąpienia 
ks. Infułat wskazał na potrze-
bę wzajemnego porozumienia 
przedstawicieli różnych elit po-
litycznych dla dobra Ojczyzny. 

Po Mszy Świętej poczty sztan-
darowe oraz zaproszeni go-
ście przemaszerowali w asy-
ście średzkiej Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej na 
Stary Rynek, gdzie pod tablicą 
pamięci umieszczoną na ścianie 
Sądu Rejonowego zostały wy-
głoszone okolicznościowe prze-
mówienia i złożone wiązanki 
kwiatów. Następnie uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali 
ulicami miasta do restauracji 
„Turystyczna”. Tam, człon-
kom Polskiego Stronnictwa 
Ludowego zostały wręczone 
Odznaczenia Złotej Koniczynki 
oraz medale Pamiątkowe za 
Zasługi dla Ruchu Ludowego 
im. Stanisława Mikołajczyka. 
Obchody Święta Czynu 
Chłopskiego z udziałem 
Ludowców z Wielkopolski od-
były się w naszym mieście już 
po raz dziewiętnasty. Głównym 
inicjatorem i organizatorem 
uroczystości corocznie jest 
Zarząd Miejsko – Gminny PSL  

w Środzie Wielkopolskiej. 

W tym roku w uroczystościach 
uczestniczyli m.in.: Wojciech 
Ziętkowski - Burmistrz Środy 
Wielkopolskiej, Tomasz 
Pawlicki – Starosta Średzki, 
Wojciech Jankowiak - 
Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Sławomir 
Pietrzak - Dyrektor Agencji 
Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy w Poznaniu, 
Piotr Łykowski - Dyrektor 
Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Poznaniu, 
Arkadiusz Błochowiak - 
Dyrektor Wielkopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu, Mirosława 
Katarzyna Kaźmierczak - 
Wicedyrektor ds. świadczeń 
w Oddziale Regionalnym Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Poznaniu.

Filip Waligóra

Uczestnicy Święta Czynu Chłopskiego                                    foto um

Biesiada 
na pożegnanie 
lata
W sobotę, 1 września br., nad średzkim jeziorem odbędzie 
się „Biesiada na pożegnanie lata”.  Jednym z głównych 
punktów tej imprezy będzie wypuszczenie w powietrze 
lampionów szczęścia. 
Organizatorami „Biesiady na po-
żegnanie lata” są Gmina Środa 
Wielkopolska, bar nad średz-
kim jeziorem – MaxMarina, 
Środa XXI Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Zawsze dla 
Średzian. 
Biesiada rozpocznie się już  
o godzinie 10.00 – na plaży od-
będą się wtedy otwarte zajęcia 
jogi. Wszystkie osoby chcące 
wziąć udział w zajęciach pro-
simy o zabranie luźnego stroju, 
karimaty i dużego ręcznika lub 
koca. 
Od godz. 11.00 do wspólnej 
zabawy zapraszamy najmłod-
szych. Dzieci będą mogły stwo-
rzyć obrazy za pomocą kredy, 
pomalować wielkie kartono-
we puzzle oraz zaprojektować  
i zbudować tratwę. Wśród atrak-
cji dla dzieci znajdą się także 
konkurencje sprawnościowe  
z nagrodami. 
W godzinach 12.00 – 15.00 nad 
średzkim jeziorem zorganizowa-
ne zostaną 
przejażdżki 
na bananie 
wodnym. 
Od godziny 
16.00 roz-
pocznie się 
część spor-
towa biesia-
dy. Na bo-
isku do piłki 
plażowej od-
będzie się 
t u r n i e j 
s i a t k ó w k i  
i piłki 
n o ż n e j . 
Informacje 
o turniejach 
u d z i e l a n e 
są w barze 
MaxMarina. 
W czasie, 
gdy na bo-
isku roz-
g r y w a n e 
będą tur-
nieje spor-
towe, atrakcją na scenie będą 
zajęcia taneczne solo (pokazy 
Zumby, zajęcia z salsy, hip hopu 
i marengo). 

O godz. 20.00 zapraszamy 
wszystkich na koncert zespo-
łu ABBA IMITATION, który 
przypomni największe przeboje 
szwedzkiej gwiazdy. 
Po koncercie odbędzie się bie-
siada w klimacie lat 80-tych. 
Na uczestników imprezy będą 
czekały zakąski w klasycznej 
postaci, czyli chleb ze smal-
cem i ogórki. Chętni będą mo-
gli wziąć udział w konkursach  
z nagrodami. 
Zwieńczeniem sezonu letnie-
go będzie wypuszczenie w po-
wietrze lampionów szczęścia. 
Będzie ich około 200 i wie-
czorem zostaną one rozdane 
uczestnikom biesiady. Wspólne 
wypuszczenie lampionów 
planowane jest około godz. 
22.00. Lampiony ufundowało 
Stowarzyszenie Zawsze Dla 
Średzian.
Biesiada przy muzyce potrwa 
do 3 w nocy.  Miejmy nadzieję, 
że pogoda dopisze i przy dobrej 

zabawie niemal do rana poże-
gnamy lato. 
Zapraszamy!

Filip Waligóra

Święto Czynu Chłopskiego  •  Biesiada na pożegnanie lata
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Ceremonia podpisania porozumienia                                    foto um

„Z sercem można osiągnąć więcej” 
Tytułowe słowa wypowiedział Prezydent RFN Joachim Gauck w marcu br. podczas swojego pobytu w Warszawie. Rozpoczynają one akt o wzajem-
nym partnerstwie pomiędzy niemieckim miastem Hennigsdorf a Gminą Środa Wielkopolska. Dokument traktujący o współpracy został uroczyście 
podpisany 24 sierpnia br. w Hennigsdorfie.
Podpisanie umowy o współ-
pracy partnerskiej stanowiło 
jeden z centralnych punktów 
Festynu Ulicznego – święta 
Hennigsdorfu, któ-
re odbyło się  
w dniach 24 – 26 
sierpnia. 
Akt współpracy 
pomiędzy mia-
stami zakłada 
wspólną wymianę 
doświadczeń w ta-
kich dziedzinach, 
jak: gospodarka, 
handel, eduka-
cja, sport, kultura  
i nauka oraz współ-
działanie dla roz-
woju kulturalno-
gospodarczego. 
W Hennigsdorfie 
dokument uro-
czyście podpi-
sali Burmistrz 
H e n n i g s d o r f u 
A n d r e a s 
Schultz oraz 
Burmistrz Środy 
Wie lkopolsk ie j 
W o j c i e c h 
Ziętkowski. 
Podczas podpisa-
nia porozumienia 
Burmistrz Ziętkowski wygłosił 
przemówienie, w którym wy-
raził zadowolenie z nawiązania 
współpracy. - Mam nadzieję, 
że nasze wzajemne partnerstwo 
będzie się rozwijało i przysłu-

ży się zarówno obecnym, jak i 
przyszłym mieszkańcom naszych 
miast. Ich bliskie położenie po-
zwala poważnie zastanowić się 

nad szerszym realizowaniem 
wzajemnego partnerstwa po-
przez promocję gospodarczą, 
turystyczną, kulturalną i spo-
łeczną regionów, kojarzenie 
przedsiębiorców w wymianie 

handlowej i wspólnych przed-
sięwzięciach, jak też przez przy-
gotowanie i realizację wspól-
nych programów w ramach 

integracji Unii Europejskiej. 
Niech nasza wzajemna współ-
praca obejmie jak najwięcej 
dziedzin życia społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego. 
Do wszystkich mieszkańców 

Hennigsdorfu, w imieniu swoim 
oraz mieszkańców Gminy Środa 
Wielkopolska, kieruję serdeczne 
pozdrowienia oraz zaproszenie, 

aby przyjeżdżali do Polski, do 
Środy Wielkopolskiej, w celu 
poznania polskiej gościnności, 
tradycji i kultury – podsumował 
Burmistrz. 
Środę Wielkopolską na ce-

remonii podpisania umowy  
o wzajemnej współpracy, poza 
Burmistrzem Ziętkowskim, re-
prezentowali: Michał Orłowski 

- naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień 
średzkiego urzędu, 
Zbigniew Strugarek 
– kierownik pływal-
ni oraz przedstawi-
ciele Rady Miejskiej 
- Jarosław Frach, 
Róża Frąckowiak, 
Bogusław Makowski, 
Krystyna Rachwalska 
i Paweł Wullert. 
Średzka delegacja 
podczas swojego 
trzydniowego poby-
tu w Hennigsdorfie 
uczestniczyła także w 
obchodach 100-lecia 
istnienia lokalnego 
klubu kajakarskiego, 
którego członkowie 
zdobyli kilka me-
dali olimpijskich na 
Olimpiadzie w Seulu. 
Przypomnijmy, że 
nieformalna współ-
praca pomiędzy 
H e n n i g s d o r f e m  
a Środą Wielkopolską 

rozpoczęła się w 
2007 roku. Podpisanie umo-
wy o wzajemnym partnerstwie 
stanowi sformalizowanie tej 
współpracy.  

Filip Waligóra 

Średzianie „za” Osiedlami
Zdecydowana większość średzian w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych miasta – Osiedli i utworzenia 
nowych opowiedziała się „za” proponowanymi zmianami. Wszystko wskazuje na to, że obszar miasta Środa Wielkopolska zostanie podzielony na 15 
Osiedli.
Konsultacje społeczne odbywa-
ły się w dniach od 30 kwietnia 
do 15 lipca tego roku i prze-
biegały w formie anonimowej 
ankiety. Do udziału w badaniu 
opinii mieszkańców uprawnio-
ny był każdy dorosły mieszka-
niec Środy Wielkopolskiej. 
Uczestnicy konsultacji odpo-
wiadali na pytanie „Czy jesteś 
za zmianą granic jednostek po-
mocniczych miasta – Osiedli 
o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
oraz utworzeniem nowych jed-
nostek pomocniczych – Osiedli 

o numerach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15” zaznaczając jedną z możli-
wych odpowiedzi TAK, NIE 
lub WSTRZYMUJĘ SIĘ OD 
GŁOSU.
 W konsultacjach udział wzię-
ło 1890 osób na łączną liczbę 
uprawnionych 17750, co stano-
wi 10,65 %. Dla swojej waż-
ności w konsultacjach musiało 
wziąć udział co najmniej 10 % 
uprawnionych. 
Przeprowadzone konsultacje są 
zatem wiążące. „Za” propono-
wanymi zmianami w przedmio-

cie granic Osiedli i utworzeniem 
nowych jednostek opowiedziały 
się 1523 osoby, „przeciw” było 
tylko 260 osób. 107 osób nie 
zajęło stanowiska w niniejszej 
sprawie. 
Projekt uchwały w sprawie 
zmiany granic dotychczasowych 
Osiedli i utworzenia nowych 
zostanie przedstedstawiony rad-
nym na jednej z najbliższych 
Sesji Rady Miejskiej. 
Po uchwaleniu tej uchwały i jej 
opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego, Osiedlom 
zostaną nadane nowe statuty. 
Następnie odbędą się wybory no-
wych rad, które będą zarządzać 
jednostkami pomocniczymi. 

Dlaczego zmiany?
Obecne granice jednostek sa-
morządu pomocniczego w mie-
ście – Osiedli, są nieaktualne. 
Zostały one ustalone w 1990 
roku i nie obejmują powstałych 
po tym okresie ulic. 
Jednostki pomocnicze zgodnie 
ze Statutem Gminy powinny 

uwzględniać naturalne uwa-
runkowania przestrzenne, ko-
munikacyjne i więzi społeczne. 
Osiedla w obecnych granicach 
nie spełniają w sposób dosta-
teczny wyżej wymienionych 
warunków. 
Urząd Miejski postanowił więc 
zaktualizować granice Osiedli. 
Podjęto decyzję o utworze-
niu 15. takich jednostek, gdzie  
w każdej zamieszkuje podobna 
liczba średzian.  

Filip Waligóra

współpraca z Hennigsdorfem • nowe Osiedla
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Sesja w bibliotece
Dziś, 30 sierpnia, o godzinie 15.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Środzie Wielko-
polskiej odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej. Sesja została poprzedzona wspólnym 
posiedzeniem wszystkich komisji Rady Miejskiej, które odbyło się w Sali Sesyjnej Urzę-
du w środę, 29 sierpnia.
Podczas sesji radnym miej-
skim zostaną przedstawione 24 
projekty uchwał. Dotyczą one 
m.in. zmian w budżecie Gminy 
Środa Wielkopolska oraz wyra-
żenia zgody na zawarcie przez 
Burmistrza Miasta kolejnych 
umów dzierżaw nieruchomo-
ści z osobami fizycznymi bądź 
prawnymi. 
Radni Miejscy zdecydują pod-
czas sesji o nadaniu nowych 
nazw ulicom w Brodowie 
(ul. Dębowa i ul. Brzozowa). 
Rozpatrzona zostanie także 
uchwała określająca nowe ob-
wody szkół gimnazjalnych  
w mieście. Wyznaczenie no-
wych obwodów podyktowane 
jest likwidacją Gimnazjum nr 2  
w Środzie Wielkopolskiej. 
Radni rozpatrzą także uchwa-

ły w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Środa 
Wielkopolska. Zdecydują rów-
nież o aktualizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji. 
Na sesji zostaną ponadto roz-
patrzone uchwały w sprawie 
propozycji pozbawienia ka-
tegorii dróg gminnych ulic 
Prądzyńskiego i Poselskiej i za-
kwalifikowania ich do kategorii 
dróg powiatowych. Podobnie 
zostanie poruszona kwestia 
propozycji pozbawienia kate-
gorii dróg powiatowych ulic 
Dolnej, Jażdżewskiego, Kegla, 
Limanowskiego, Szpitalnej, 
Wałowej oraz Wiosny Ludów  
i zakwalifikowania ich do kate-
gorii dróg gminnych. 
Radnym zostanie przedstawiony 

również apel w sprawie zmiany 
ustawy o podatku rolnym, któ-
ry został przygotowany przez 
radnego miejskiego Mirosława 
Jackowiaka. Jest on skierowany 
do Prezesa Rady Ministrów.                                                                                                                     
Apel dotyczy uchylenia z usta-
wy o podatku rolnym art.12 
ust. 1 pkt. 5, który wprowadza 
zwolnienia z podatku rolnego 
dla instytutów badawczych.  
W ocenie radnego takie zwolnie-
nie stanowi znaczące umniejsze-
nie dochodów gmin, na terenie 
których znajdują się instytuty. 
Jak uważa radny Jackowiak, 
wykreślenie zapisu ustawy  
w sposób istotny mogłoby wpły-
nąć na poprawę finansów gmin 
na terenie całego kraju. 
 

Filip Waligóra

Przetarg na przebudowę dróg
Gmina Środa Wielkopolska 23 sierpnia br. ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie Środa Wielkopolska w technologii 
asfaltowej. Zamówienie podzielone zostało na dwa zadania.
Zadanie Nr 1 dotyczy położenia 
cienkowarstwowych nakładek 
asfaltowych w mieście Środa 
Wielkopolska. Nakładki zosta-
ną wykonane na: ul. Sportowej, 
ul. Wrzesińskiej, ul. Słonecznej, 
drodze wewnętrznej od  
ul. Harcerskiej do ul. Brodowskiej 
oraz w miejscach postojowych 

na ul. Brodowskiej. 
Zadanie Nr 2 to przebudowa 
drogi w technologii asfalto-
wej w Januszewie na odcinku  
405 m.
Gmina dopuszcza możliwość 
złożenia oferty częściowej. Nie 
przewiduje się natomiast udzie-
lenia zaliczek na poczet wyko-

nania zamówienia. 
Przetarg jest przetargiem nie-
ograniczonym, w którym kryte-
rium oceny ofert jest najniższa 
cena. Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia znaj-
duje się na stronie interneto-
wej www.srodawlkp.biuletyn.
net. Jest ona dostępna również  

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w pokoju 220. 
Termin składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  upły-
wa 10.09.2012 r. Oferty na-
leży składać w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej (pokój nr 214). 

W ciągu 30 dni od ostatecznego 
terminu składania ofert Gmina 
zwiąże się umową ze zwycięzcą 
przetargu. Następnie zwycięzca 
będzie miał 35 dni na wykona-
nie zamówienia. 

Jakub Rychtanek

Wymiana okien
Dnia 13 sierpnia br. Gmina Środa Wielkopolska ogłosiła przetarg nieograniczony na 
wymianę okien w mieszkaniowym zasobie gminy.

Przedmiotem zamówienia pu-
blicznego jest wymiana 82 sta-
rych okien wraz z parapetami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi. 
Zniszczone przez użytkowanie 
okna zostaną zastąpione nowy-
mi oknami PCV. 
Potencjalny wykonawca musi 
wykazać, że w okresie ostatnich 
pięciu lat wykonał min. dwa 
zrealizowane zadania polegają-
ce na wymianie okien. Wartość 
brutto tych zadań musi być nie 
mniejsza niż 50.000,00 zł. 
Jeżeli okres prowadzenia przez 

przedsiębiorstwo działalności 
jest krótszy niż pięć lat, przy 
wyłonieniu zwycięzcy prze-
targu może mieć on kluczowe 
znaczenie.   
Termin składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu prze-
targowym mija w dniu dzi-
siejszym, 30 sierpnia. Oferty 
należy składać w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej (pokój nr 214). 
W ciągu 30 dni od ostatecznego 
terminu składania ofert, Gmina 

podpisze umowę ze zwycięz-
cą przetargu. Kryterium oceny 
poszczególnych ofert będzie 
opierało się na wyborze najniż-
szej propozycji cenowej. Termin 
wykonania zlecenia to 56 dni od 
dnia podpisania umowy.

Więcej informacji na temat 
przetargu znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu - www.sro-
da.wlkp.pl, w zakładce Biuletyn 
Informacji Publicznej.

Jakub Rychtanek

Przetarg na kredyt 
rozstrzygnięty
Dnia 20 sierpnia br. rozstrzygnięty został przetarg nie-
ograniczony na zaciągnięcie przez Gminę Środa Wielko-
polska kredytu długoterminowego, dzięki któremu zreali-
zowane zostaną głównie inwestycje drogowe.
Zwycięzcą przetargu został 
Bank Gospodarki Żywnościowej 
Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie. Za kredyt w wy-
sokości 2.500.000,00 zł bank 
zaoferował naliczenie odsetek  
w kwocie 294.651,69 zł. 
Wybrana oferta była najko-
rzystniejszą spośród złożonych, 
otrzymała największą ilość 
punktów wyliczonych zgod-
nie z kryteriami oceny oraz 
spełniła wszystkie wymogi 
zamawiającego. 
Okres spłacania kredytu wynosi 
3 lata (36 miesięcy). Kredyt ma 
na celu finansowanie planowa-
nego deficytu budżetu gminy 
w 2012 roku. Będzie oprocen-

towany wg zmiennej stopy pro-
centowej ze stałą marżą banku 
w stosunku rocznym. 
Uruchomienie środków planu-
je się jednorazowo na dzień 30 
września br. Zakłada się jednak 
możliwość przesunięcia terminu 
uruchomienia kredytu. Możliwe 
będzie także wykorzystanie 
przez Gminę mniejszej kwoty 
kredytu, bez ponoszenia z tego 
tytułu jakichkolwiek kosztów.
Przetarg ogłoszony został  
3 sierpnia br. Umowa ze zwy-
cięskim bankiem podpisania 
zostanie w ciągu 30 dni od dnia 
ostatecznego składania ofert, 
czyli od 16 sierpnia br. 

Jakub Rychtanek

Zasługujesz na pomoc
Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przestępstw 
funkcjonuje pod nr 116 006. Dzwoniąc pod ten numer po-
krzywdzeni uzyskają szybki i bezpłatny dostęp, miedzy 
innymi, do specjalistów z różnych dziedzin prawa oraz 
psychologów.
Telefon zaufania to jedna  
z inicjatyw podjętych przez 
Stowarzyszenie Verba Veritatis. 
Główne zadania Stowarzyszenia 
polegają na szerzeniu wiedzy 
prawnej wśród zwykłych oby-
wateli, działaniu na rzecz prze-
strzegania prawa oraz pomoc 
poszkodowanym i ofiarom prze-
stępstw. Stowarzyszenie reali-
zuje swoje cele poprzez udział 
w postępowaniach przygoto-
wawczych, sądowych, wyko-
nawczych i administracyjnych 
dla ochrony słusznego interesu 
społecznego lub indywidual-
nego. Dzwoniąc pod podany 

numer każdy może uzyskać spe-
cjalistyczną poradę, doradztwo  
i pomoc. 
Ideą, która przyświeca powołaniu 
telefonu zaufania jest fakt, iż wie-
lu pokrzywdzonych nie zna swo-
ich praw. Czasami ludzi najzwy-
czajniej nie stać na profesjonalną 
pomoc - dlatego realizowany jest 
projekt telefonu zaufania.
Stowarzyszenie jako organiza-
cja pozarządowa prowadzi swą 
działalność społecznie, pozysku-
jąc środki finansowe wyłącznie 
ze składek członkowskich i do-
browolnych wpłat darczyńców.

Jakub Rychtanek

Sesja Rady Miejskiej • Telefon Zaufania • przetargi
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Aktywna Straż Miejska
Wykonywanie interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, zabezpieczanie imprez, spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą 
czy kontrola targowiska - to tylko niektóre z zadań z jakimi w pierwszym półroczu tego roku zmierzyła się średzka Straż Miej-
ska.
Zgodnie z ustawą o strażach 
gminnych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku każda straż gminna 
zobowiązana jest do opraco-
wywania corocznie sprawoz-
dań ze swojej działalności za 
okres pierwszego półrocza 
bieżącego roku, a następnie 
sprawozdania rocznego, które 
przesyłane jest Komendantowi 
Wojewódzkiemu Policji.

Statystyki działania
W sierpniu Straż Miejska  
w Środzie Wielkopolskiej przy-
gotowała sprawozdanie ze swo-
jej działalności za pierwsze 
półrocze 2012 roku. Ze sporzą-
dzonego dokumentu wynika, 
że w minionym półroczu Straż 
Miejska osiągnęła lepsze wyni-
ki, aniżeli w pierwszym półro-
czu 2011 roku. 
W okresie pierwszych sześciu 
miesięcy 2012 roku, poza orga-
nizacją wielu patroli pieszych, 

rowerowych i samochodowych 
na terenie miasta i gminy, straż-
nicy podjęli się wykonania 477 
interwencji, nałożyli 65 manda-
tów oraz udzielili 302 poucze-
nia. Ponadto funkcjonariusze 
Straży Miejskiej 97 razy zabez-
pieczali miejsca zdarzeń, do-
konali 84. kontroli targowiska 
miejskiego, 397 razy zabezpie-
czali przewóz ważnych doku-
mentów, a także przyjęli 51 wy-
roków osób skazanych na karę 
ograniczenia wolności. Osoby 
skazane pod nadzorem Straży 
Miejskiej wykonują prace spo-
łeczno – użyteczne. 
Dodatkowo strażnicy zabez-
pieczali wszystkie imprezy or-
ganizowane na terenie Gminy 
– kierowali ruchem drogo-
wym podczas organizowanych 
przemarszów ulicami Środy 
Wielkopolskiej, czuwali nad 
bezpieczeństwem i porządkiem 
w trakcie trwania wydarzeń kul-

turalno - rozrywkowych oraz 
uczestniczyli w uroczystościach 
składania wiązanek kwiatów.
Na uwagę zasługuje zorganizo-
wanie przez strażników szeregu 
spotkań z dziećmi i młodzieżą, 
na których promowano bezpie-
czeństwo, zgodne z prawem 
zachowania społeczne oraz 
zapoznawano młodych miesz-
kańców Środy Wielkopolskiej  
z nowymi przepisami ruchu dro-
gowego i konsekwencjami czy-
nów karalnych. 
Strażnicy uczestniczyli w im-
prezach, podczas których prze-
prowadzano konkursy i zagad-
ki dla dzieci. Straż Miejska 
uczestniczyła także w targach 
pracy pod hasłem „Weź sprawy  
w swoje ręce” zorganizowanych 
w Ośrodku Kultury w Środzie 
Wielkopolskiej. 
W okresie, który obejmuje 
sprawozdanie, funkcjonariusze 
ukarali osoby łamiące prawo 

mandatami karnymi na kwotę 
650 złotych, w tym 7 właścicieli 
psów za brak należytych warun-
ków przy trzymaniu psa oraz za 
niesprzątanie po psie.

Miejski Monitoring
Jednostką zarządzaną i nale-
żącą do Straży Miejskiej jest 
Średzkie Centrum Monitoringu. 
Po przyznaniu środków finanso-
wych przez Radę Miejską udało 
się dokonać jego rozbudowy.
Uzyskano podgląd z kamer 
Kina Baszta, Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Hipolita 
Cegielskiego oraz w Parku na 
Łazienkach. Nadal  trwają prace 
nad zwiększeniem ilości kamer 
w mieście. 
Warto dodać, że dzięki monito-
ringowi miejskiemu w I połowie 
roku przekazano 130 interwen-
cji do Dyżurnego Komendy 
Powiatowej Policji w Środzie 
Wielkopolskiej. Miały one na 

celu podjęcie stosownych dzia-
łań przez funkcjonariuszy Policji 
wobec osób zakłócających po-
rządek publiczny, dewastują-
cych mienie, spożywających 
alkohol w miejscu publicznym, 
czy wszczynających bójki. 
Dzięki monitoringowi udało się 
także ustalić sprawców dokonu-
jących włamań i kradzieży.
Z powyższych danych jed-
noznacznie wynika, że Straż 
Miejska działa aktywnie. Jak 
powiedział Komendant Straży 
Miejskiej Paweł Ludwiczak, 
każdorazowo sprawozdanie  
z działalności straży mobilizuje 
do osiągania jeszcze lepszych 
wyników. Mamy nadzieję, że 
średzianie są usatysfakcjono-
wani z pracy strażników na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
i zachowania porządku publicz-
nego w naszej gminie – dodaje 
Komendant Ludwiczak.

Filip Waligóra

Straż Miejska • Straż Pożarna

Straż ma nowego Komendanta
Nowym Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej został 
st. bryg. mgr inż. Andrzej Król. Nominację na to stanowisko otrzymał z rąk nadbryg. 
Wojciecha Mendelaka, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Poznaniu. 
Uroczystość powołania nowe-
go Komendanta miała miejsce  
14 sierpnia br. w siedzibie średz-
kiej Komendy. Zaprzysiężenie 
odbyło się w obecności funk-
cjonariuszy i pracowników cy-
wilnych Komendy Powiatowej 
PSP w Środzie Wielkopolskiej. 
Gratulacje na ręce Komendanta 
złożyli m. in. Wojciech 
Ziętkowski – Burmistrz 
Miasta Środa Wielkopolska 
oraz Starosta Średzki Tomasz 
Pawlicki.

Kim jest nowy  
Komendant?
St. bryg. mgr inż. Andrzej 
Król mieszka w Poznaniu, jest 
żonaty i posiada dwóch sy-
nów. Jest absolwentem Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej  
w Warszawie. 
W 1988 roku podjął służbę  
w Szkole Chorążych 
Pożarnictwa w Poznaniu na 

stanowisku dowódcy rocznika, 
a następnie starszego wykła-
dowcy. 1 września 1993 roku 
został przeniesiony do Nowego 
Tomyśla. Tam objął stanowisko 
Zastępcy Dowódcy Jednostki 
R a t o w n i c z o - G a ś n i c z e j ,  
a z dniem 1 kwietnia 1994 
roku Zastępcy Komendanta 
Rejonowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Tomyślu. 
W 1997 roku wrócił  do 
Poznania zajmując się ponow-
nie działalnością dydaktyczną w 
Szkole Aspirantów Państwowej 
Straży Pożarnej, gdzie po trzech 
latach służby w 2000 roku zo-
stał Naczelnikiem Wydziału 
Kształcenia. Uzyskał  honorowy 
tytuł Wykładowcy Roku 2008 
szkół pożarniczych i ośrodków 
szkolenia Państwowej Straży 
Pożarnej. 
W 2009 roku przeszedł  do 
Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu i z początkiem 

roku 2010 objął stanowisko 
Naczelnika Ośrodka Szkolenia 
Komendy Wojewódzkiej. 
Poza służbą jest aktywnym 
działaczem Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników 
Pożarnictwa, w którym piastuje 
funkcję V-ce Prezesa Zarządu 
Oddziału Wielkopolskiego oraz 
Członka Zarządu Głównego. 
Interesuje się sportem, muzyką 
i fotografią.
Przypomnijmy, że dotychczaso-
wy Komendant st. bryg. Marian 
Przewoźniak przestał pełnić 
swoją funkcję wraz z końcem 
maja, gdyż przeszedł na eme-
ryturę. Był Komendantem od 
1992 roku. 

Do czasu wyboru nowego 
Komendanta jego obowiązki 
pełnił dotychczasowy zastępca 
mł. bryg. Jarosław Kuderczak, 
który teraz powrócił na stanowi-
sko zastępcy Komendanta.

Jakub Rychtanek

Dzień Straży Miejskiej
29 sierpnia, w rocznicę uchwalenia ustawy o strażach 
gminnych z 1997 roku, w całej Polsce obchodzony jest 
Dzień Strażnika Miejskiego. Rzadko kto wie, że średzka 
Straż Miejska powstała jako jedna z pierwszych w kraju. 
Historia Straży Miejskiej  
w Środzie Wielkopolskiej rozpo-
częła się  20 grudnia 1990 roku. 
W tym dniu ówczesny Burmistrz 
Miasta Marek Godlewski 
na podstawie ustawy o poli-
cji wydał zarządzenie nr 4/90  
o utworzeniu Straży Miejskiej 
w Środzie Wielkopolskiej. 
Opracowaniem statutu jednostki 
zajęła się Maria Mieszczak – 
Sekretarz Miasta. 
Średzka Straż Miejska byłą 
pierwszą taką jednostką w by-
łym województwie poznańskim, 
która została zarejestrowana, 
a także jedną z pierwszych  
w kraju. 
W średzkiej Straży Miejskiej 
pracuje obecnie łącznie 8 funk-
cjonariuszy. Na czele Straży stoi 
Komendant  Paweł  Ludwiczak, 
który pełni swoją funkcję od 
2011 roku. 
W latach wcześniejszych funk-
cję komendantów pełnili Janusz 
Jaguś (1990 – 2001) oraz Maciej 
Kubacki (2002 – 2010). 

Jednostką podległą Straży 
Miejskiej jest Średzkie Centrum 
Monitoringu. Monitoring po-
wstał w 2001 roku i początkowo 
obsługiwany był przez funk-
cjonariuszy Straży Miejskiej.  
W 2002 roku na stanowisko 
operatora monitoringu przyję-
ci zostali pracownicy cywilni. 
Obecnie monitoring obsługuje 
trzech pracowników. 
Swoje święto średzcy Strażnicy 
Miejscy będą obchodzić w pią-
tek, 31 sierpnia, na strzelnicy 
LOK. W czasie uroczystości 
najmłodsi funkcjonariusze stra-
ży otrzymają awanse na stopień 
młodszego strażnika. 
Z okazji Święta Straży Miejskiej 
w imieniu Burmistrza Miasta 
Środa Wielkopolska Wojciecha 
Ziętkowskiego oraz władz sa-
morządowych wszystkim pra-
cownikom straży i monitoringu 
składamy serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności i satys-
fakcji z  wykonywanej pracy. 

Filip Waligóra






