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Figury powróciły na rynek

Po ponad 80 latach nieobecności na Stary Rynek w Środzie Wielkopolskiej powró-
ciły fi gury Matki Bożej i św. Wawrzyńca. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie fi gur 
odbyło się w sobotę, 22 września tego roku. Ceremonię na rynku poprzedziła Msza 
Święta w Kolegiacie, której przewodniczył Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak.  
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Okręgi 
jednomandatowe

Nowe zadania 
Zakładu Gospodarki 
Komunalnej

Więcej 
na oświatę

Środa 
w „Pulsie Biznesu”

Odbiór odpadów 
komunalnych 
zadaniem gmin

Przetarg niezgodny 
z Konstytucją?

Uczniowie z Borzejewa 
nie będą już uczyć się 
w Pławcach

Znowelizowana w zeszłym roku 
przez parlament ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach stworzyła nowy sy-
stem gospodarki odpadami. Nowe 
regulacje wiążą się z wprowadze-
niem przez gminy opłaty – tzw. 
podatku śmieciowego.
 STRONA 5

Rada Miejska w Środzie 
Wielkopolskiej wyraziła poparcie 
dla skierowanego do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku Rady 
Miejskiej Inowrocławia, który 
dotyczy stwierdzenia niezgodno-
ści z Konstytucją Rzeczpospolitej 
Polskiej przepisów znowelizowa-
nej ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, okre-
ślających sposób organizowania 
przetargów na odbiór odpadów 
komunalnych.
 STRONA 3

Z początkiem roku szkolnego 
2012/2013 do Szkoły Podstawowej 
w Pławcach przestała  uczęszczać 
większość uczniów mieszkających 
w Borzejewie. Choć miejscowość 
ta wchodzi w skład obwodu pod-
stawówki w Dominowie, to do tej 
pory rodzice uczniów z Borzejewa 
posyłali swoje dzieci do szkoły 
w Pławcach.
 STRONA 11

W weekendowym wydaniu ogól-
nopolskiego dziennika „Puls 
Biznesu” z dnia 21 – 23 wrześ-
nia tego roku ukazał się artykuł 
„Samorządowa spółka do zadań 
wszelakich”. Dotyczy on działal-
ności gminnej spółki Środa XXI.  

W artykule, którego autorem 
jest Tadeusz Markiewicz, na te-
mat powstałej stosunkowo nie-
dawno w Środzie Wielkopolskiej 
spółki Środa XXI, wypowiada się 
Burmistrz Środy Wielkopolskiej 
Wojciech Ziętkowski. W ni-
niejszym tekście Burmistrz 
Ziętkowski opowiada o historii 
powołania Środy XXI oraz o bie-
żących zadaniach, które spółka 
realizuje.
 STRONA 3

Środa XXI Sp. z o.o. za wynajem 
pomieszczeń w obiektach gmin-
nych, w których prowadzone są 
4 oddziały przedszkolne dla dzie-
ci trzyletnich, płaci Gminie Środa 
Wielkopolska miesięczny czynsz 
dzierżawny w wysokości 6.168,08 
zł. Dodatkowo przedszkola nale-
żące do spółki otrzymują mniejszą 
dotację na utrzymanie dziecka w 
przedszkolu, aniżeli przedszkola 
publiczne. 
Takie warunki utrzymania przed-
szkoli Środy XXI procentują tym, 
że Gmina Środa Wielkopolska 
zdobędzie dodatkowe środki fi -
nansowe, które będzie mogła 
przeznaczyć na różnego rodzaju 
działania oświatowe.

 STRONA 11

Zgodnie z decyzją podjętą przez 
Radę Miejską podczas ostat-
niej sesji, Zakład Gospodarki 
Komunalnej będzie zarządzał 
zbiorczymi oczyszczalniami ście-
ków znajdującymi się na terenach 
wiejskich podległych Gminie 
Środa Wielkopolska. Do tej pory 
tymi oczyszczalniami gospoda-
rowało Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, Wodociągów 
i Kanalizacji.  Najprawdopodobniej 
z początkiem 2013 roku Zakład 
Gospodarki Komunalnej przej-
mie także zadanie od spółki Środa 
XXI, polegające na odbiorze ście-
ków od podmiotów prywatnych.
 STRONA 5

Podczas sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się 27 września tego 
roku, radni przyjęli uchwałę o po-
dziale Gminy Środa Wielkopolska 
na 21 okręgów wyborczych, 
z których, w kolejnych wyborach 
samorządowych w 2014 roku, wy-
branych zostanie 21 radnych Rady 
Miejskiej.

Zgodnie z przepisami zawarty-
mi w ustawie Kodeks Wyborczy, 
w każdej gminie, poza miasta-
mi na prawach powiatu, kolejne 
wybory do rady gmin odbędą się 
w jednomandatowych okręgach 
wyborczych. Mieszkańcy będą 
więc bezpośrednio oddawać głos 
na konkretnego kandydata, który 
wystartuje w określonym okręgu.
 STRONA 8

Do 30 września tego roku 
w Urzędzie Miejskim można było 
składać wnioski o realizację za-
dania publicznego w 2013 roku 
w ramach tzw. inicjatywy lokalnej.
 STRONA 3

Cztery wnioski 
o inicjatywę lokalną
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UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej 
przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Chcemy przestrzec przed fi rmami komercyjnymi przesyłającymi oferty 
dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach fi rm) 
osobom, które założyły działalność gospodarczą. Wpis do tych rejestrów 
nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium 
Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.
Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do 
„rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami handlowymi, 
o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona 
w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód fi rmy, która 
wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny 
i obligatoryjny charakter tej opłaty.
Ewidencje tworzone przez tego typu fi rmy stanowią próbę powielenia 
ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w 
publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.
ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których 
rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamiesz-
czony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra 
Gospodarki.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców 
za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki

Na konkurs, który został ogło-
szony przez Urząd Miejski w drugiej 
połowie sierpnia, w sumie wpłynę-
ły aplikacje czterech osób. Spośród 
wszystkich kandydatów tylko jedna 
osoba – Agnieszka Kimmel, spełniła 
wszystkie wymogi określone w kon-
kursie, niezbędne do zatrudnienia 
na stanowisku kierownika Referatu 
Podatkowego. Pozostałe osoby nie 
spełniły wymogu jakim było po-
siadanie co najmniej 3 – letniego 
doświadczenia w zakresie wymiaru 
podatków i opłat lokalnych. 

Jedyna, spełniająca wszystkie 
wymogi formalne kandydatka zapro-
szona została na rozmowę kwalifi ka-
cyjną. W wyniku przeprowadzonej 
rozmowy kandydatura Agnieszki 
Kimmel uzyskała akceptację ko-
misji konkursowej oraz Burmistrza 
Miasta Wojciecha Ziętkowskiego.

Nowa kierownik Referatu 
Podatkowego rozpoczęła swoją pracę 
w urzędzie z dniem 1 października 
tego roku. Mieszkająca w Swarzędzu 
Agnieszka Kimmel do tej pory pra-
cowała na stanowisku inspektora w 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Poznaniu.

Do zadań nowego kierownika 
należy m.in.: kierowanie i planowa-
nie pracy Referatu Podatkowego, 
sprawowanie kontroli przestrzegania 
i stosowania obowiązujących prze-
pisów prawa fi nansowego, pełnienie 
funkcji bezpośredniego przełożone-
go w stosunku do pracowników re-
feratu czy nadzór nad prawidłowoś-
cią prowadzenia wymiaru podatków 
lokalnych.

Przypomnijmy, że Referat 
Podatkowy w Wydziale Gospodarki 
Finansowej ma na celu usprawnić 
prace tej jednostki urzędu. Obecnie 
w wydziale pracuje 17 osób. Każda 
z nich podlegała do tej pory bezpo-
średnio Skarbnikowi Miasta. Przy 
dużym budżecie gminy i wzrastają-
cej liczbie zadań Wydziału sprawo-
wanie przez Skarbnik Miasta nad-
zoru nad wszystkimi pracownikami 
jest utrudnione. Pracownicy Referatu 
Podatkowego będą z tego względu 
bezpośrednio podlegać jego kie-
rownikowi. Natomiast sam kierow-
nik będzie podlegać Skarbnikowi 
Miasta. 

 Filip Waligóra

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

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO

WAŻNE TELEFONY
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Kierownik już pracuje
Od 1 października pracę na stanowisku kierownika Referatu 
Podatkowego w Wydziale Gospodarki Finansowej Urzędu 
Miejskiego rozpoczęła Agnieszka Kimmel. Kierownik nowego refe-
ratu została wybrana w drodze konkursu. 

informacje
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W artykule, którego autorem 
jest Tadeusz Markiewicz, na te-
mat powstałej stosunkowo nie-
dawno w Środzie Wielkopolskiej 
spółki Środa XXI, wypowiada się 
Burmistrz Środy Wielkopolskiej 
Wojciech Ziętkowski. W ni-
niejszym tekście Burmistrz 
Ziętkowski opowiada o historii 
powołania Środy XXI oraz o bie-
żących zadaniach, które spółka 
realizuje.

Burmistrz zwrócił przede 
wszystkim uwagę na działalność 
edukacyjną spółki, która polega 
obecnie na prowadzeniu niepub-
licznych przedszkoli w mieście, 
a w przyszłości prawdopodob-
nie również żłobka. Jak mówi 
dla „Pulsu Biznesu” Wojciech 
Ziętkowski - Środa XXI nie po-
wstała po to, by przynosić zyski. 
Służy do tego, by ograniczać 
koszty samorządu.

Burmistrza Ziętkowskiego 
za podjęcie decyzji o powołaniu 

Środy XXI chwali w artykule 
Dariusz Giza, wiceprezes fi r-
my doradczej Inwest Consulting. 
– Utworzenie jednej spółki, która 
zajmuje się różnymi zadaniami 
dla takiego samorządu jak Środa 
Wielkopolska, jest optymalnym 
rozwiązaniem. Ona nie musi przy-
nosić zysków, powinna jednak 
wychodzić na zero - oczywiście 
nie od razu. Myślę, że tak właś-
nie będzie w Środzie - komentuje 
Dariusz Giza. 

Dodajmy, że dziennik „Puls 
Biznesu” to jedyny w Polsce 
dziennik poświęcony wyłącznie 
tematyce gospodarczej. Informuje 
o bieżących wydarzeniach z punk-
tu widzenia polskich przedsię-
biorców, pomagając menadżerom 
i właścicielom fi rm w codziennym 
prowadzeniu biznesu.

 Filip Waligóra

Środa w „Pulsie Biznesu”
W weekendowym wydaniu ogólnopolskiego dziennika 
„Puls Biznesu” z dnia 21 – 23 września tego roku ukazał 
się artykuł „Samorządowa spółka do zadań wszelakich”. 
Dotyczy on działalności gminnej spółki Środa XXI.

27 września tego roku Rada 
Miejska Inowrocławia podjęła jed-
nogłośnie uchwałę o skierowaniu 
do Trybunału Konstytucyjnego 
wniosku o stwierdzenie niezgod-
ności z Konstytucją RP przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Prawo 
złożenia takiego wniosku przy-
sługuje organom stanowiącym 
jednostki samorządu terytorial-
nego na mocy art. 191 ust. 1 pkt 3 
Konstytucji RP. 

Kwestionują przepisy 
dotyczące organizowania 
przetargów

Rada Miejska Inowrocławia 
we wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego zakwestiono-
wała zgodność z Konstytucją RP 
dwóch przepisów znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Są to prze-
pisy z artykułów 6d i 6e, które 
mają obowiązywać od 1 lipca 2013 
roku. 

Przepisem art. 6d ust.1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach został nałożony na 
wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta obowiązek zorganizowania 
przetargu na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości albo przetargu na od-
bieranie i zagospodarowanie tych 
odpadów. Natomiast art. 6e sta-
nowi, iż spółki z udziałem gminy 
mogą odbierać odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości 
na zlecenie gminy, w przypadku, 
gdy zostały wybrane w drodze 
przetargu. 

Jak wyjaśniają Radni 
z Inowrocławia, powyższe artyku-

ły wprowadziły ograniczenie sto-
sowania przepisów ustawy z dnia 
2 grudnia 1996 roku o gospodarce 
komunalnej, a w szczególności jej 
art. 2, który mówi, że gospodar-
ka komunalna może być prowa-
dzona przez jednostki samorządu 
terytorialnego w szczególności w 
formach samorządowego zakładu 
budżetowego lub spółek prawa 
handlowego. 

Radni uważają, że zaskarżone 
przepisy ograniczają także stoso-
wanie ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o fi nansach publicz-
nych, a w szczególności jej art. 14, 
dotyczącego powierzenia przez 
gminę prowadzenia gospodarki 
komunalnej specjalnym zakładom 
budżetowym. Ponadto w ocenie 
Rady rozwiązania prawne przyję-
te w kwestionowanych przepisach 
stoją w sprzeczności z zasadą wy-
nikającą z prawa zamówień pub-
licznych. Zasada ta wskazuje, że 
gmina wykonując zadania własne 
z zakresu gospodarki komunalnej 
za pomocą spółki prawa handlo-
wego utworzonej przez gminę nie 
podlega przepisom ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Dzięki 
temu ma możliwość bardziej swo-
bodnego działania, co w szcze-
gólności znajduje zastosowanie w 
odniesieniu do samorządowych 
zakładów budżetowych gmin. 
Według radnych przepisy art. 
6d i art. 6e ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
naruszają konstytucyjne zasady 
m.in. demokratycznego państwa 
prawnego i samodzielności gmin.

Poparcie ze Środy 
Poparcie dla wniosku Rady 

Miejskiej Inowrocławia wyrazili 

średzcy Radni podczas sesji, która 
odbyła się w ostatni czwartek, 27 
września tego roku. Projekt uchwa-
ły popierającej wniosek radnych z 
Inowrocławia przygotował Paweł 
Dopierała, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Środzie. 

Jak mówi Przewodniczący 
Dopierała, prezydent 
Inowrocławia prosił o popar-
cie skierowanego do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku tam-
tejszej Rady Miejskiej w przed-
miocie stwierdzenia niezgodności 
z Konstytucją przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach. Rada Miejska 
w Środzie, uznając ten wniosek za 
w pełni zasadny, wyraziła swoje 
poparcie dla Inowrocławia. 

Z podjętej przez Radę Miejską 
w Środzie Wielkopolskiej uchwa-
ły popierającej wniosek Rady 
w Inowrocławiu swoje zadowole-
nie wyraża Burmistrz Wojciech 
Ziętkowski. – Przepisy tworzące 
nowy system gospodarki komu-
nalnej zamknęły gminom drogę 
do powierzania realizacji zadań 
wynikających z tego systemu 
gminnym spółkom i zakładom bu-
dżetowym, które do tej pory zaj-
mowały się odbiorem odpadów 
komunalnych. Przepisy nakazu-
jące organizowanie przetargów 
na odbiór odpadów doprowadzą 
do upadku wielu gminnych spó-
łek i zakładów budżetowych, które 
bardzo często wyposażane były 
w specjalistyczny sprzęt dla rea-
lizacji swoich zadań z pieniędzy 
podatników. Mamy nadzieję, że 
Trybunał Konstytucyjny uchyli te 
niekorzystne dla gmin przepisy – 
mówi Wojciech Ziętkowski. 

 Filip Waligóra

Przetarg niezgodny 
z Konstytucją?
Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej wyraziła poparcie dla skierowanego do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia, który dotyczy stwierdzenia nie-
zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów znowelizowanej ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określających sposób organizowania prze-
targów na odbiór odpadów komunalnych.

Mieszkańcy Gminy Środa 
Wielkopolska, zawiązując tzw. 
grupę inicjatywną, w ramach ini-
cjatywy lokalnej mogą wystąpić 
do Urzędu Miejskiego o realizację 
określonego zadania publicznego. 
Regulacje w zakresie inicjatywy 
lokalnej i realizacji zadań publicz-
nych w jej ramach, zostały przyję-
te przez radnych miejskich uchwa-
łą nr XIX/299/2012 na sesji w dniu 
29 marca tego roku. Niniejsza 
uchwała zakłada możliwość po-
wołania grupy inicjatywnej dla re-
alizacji inicjatywy lokalnej, którą 
jest każde przedsięwzięcie nale-
żące do zadań samorządu Gminy 
Środa Wielkopolska, realizowane 
w ciągu jednego roku budżetowe-
go, mające służyć zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Szybciej z podziałem kosztów
Tworzenie grup inicjatywnych 

daje możliwość szybszej realizacji 
zadań publicznych, takich jak np. 
budowa kanalizacji, ważnych dla 
określonej wspólnoty mieszkań-
ców. Mechanizm działania inicja-
tywy lokalnej polega na tym, że 

członkowie grupy inicjatywnej 
partycypują w kosztach wykona-
nia zadania należącego do samo-
rządu gminnego. 

Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej wkład fi nansowy człon-
ków grupy inicjatywnej w realiza-
cję konkretnego zadania musi wy-
nosić minimalnie 25% wszystkich 
kosztów. Gmina, dzięki partycy-
pacji mieszkańców w kosztach 
wykonania określonego zadania, 
może zrealizować określone inwe-
stycje, których nie byłaby w stanie 
samodzielnie sfi nansować.

Powstawanie grup inicjatyw-
nych z jednej strony daje więc 
możliwość wykonania określo-
nych zadań publicznych, które bez 
fi nansowego wsparcia mieszkań-
ców nie zostałyby zrealizowane. 
Z drugiej strony jest to także duża 
korzyść dla mieszkańców, którzy 
nie będą musieli wykonywać da-
nego zadania na własny koszt.

Powołanie grupy 
Grupę inicjatywną musi two-

rzyć minimum 5 osób fi zycznych, 
których miejsce zamieszkania jest 

na terenie Gminy. Ponadto grupę 
może utworzyć organizacja poza-
rządowa lub podmioty wymienio-
ne w ustawie o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie.

Wniosek o realizację inicja-
tywy lokalnej powinien w szcze-
gólności zawierać: nazwę i opis 
inicjatywy, termin oraz miejsce 
jej realizacji, opis i harmonogram 
wykonywania zadania oraz  kal-
kulację przewidywanych kosztów.

Cztery wnioski o kanalizację
Zgodnie z uchwałą Rady 

Miejskiej wnioski o realizację 

zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej na rok budże-
towy 2013 należało złożyć do 30 
września tego roku w Urzędzie 
Miejskim. W sumie do Urzędu 
wpłynęły cztery takie wnioski, 
wszystkie dotyczące budowy ka-
nalizacji sanitarnej. 

Wniosek o inicjatywę lokalną 
dotyczącą  budowy kanalizacji 
sanitarnej złożyli: grupa miesz-
kańców Osiedla Armii Krajowej 
(ul. Pileckiego, ul. Unruga, 
ul. Kossakowskiego, ul. Karskiego 
oraz ul. Chruściela), grupa 
mieszkańców ul. Bławatkowej, 

ul. Stokrotkowej, ul. Rumiankowej, 
ul. Makowej, ul. Fiołkowej 
i ul. Wrzosowej, grupa mieszkań-
ców zamieszkująca w Mącznikach 
oraz grupa mieszkańców zamiesz-
kująca w rejonie ul. Szlafroka.

Jak mówi Marcin Bednarz, na-
czelnik Biura Obsługi Burmistrza 
i główny pomysłodawca inicjaty-
wy lokalnej, złożone wnioski o re-
alizację zadania publicznego w ra-
mach inicjatywy lokalnej zostaną 
teraz ocenione według kryteriów 
ustalonych przez Radę Miejską.

 Filip Waligóra

Cztery wnioski 
o inicjatywę lokalną
Do 30 września tego roku w Urzędzie Miejskim można 
było składać wnioski o realizację zadania publicznego w 
2013 roku w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. Do Urzędu 
wpłynęły cztery takie wnioski - przedmiotem każdego z 
nich jest budowa kanalizacji sanitarnej. 

informacje
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Budowę  sześciolokalowe-
go obiektu socjalnego, któ-
ry stanął przy ul. Harcerskiej 
w Parku Źrenica, prowadzi 
Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Handlowe „Cegiełka” z Jarocina.

Wykonawca tej gminnej in-
westycji zakończył już robo-
ty budowlane samego budynku 
i dokonał niezbędnych przyłączeń 
obiektu do instalacji gazowej, 
wodnej i elektrycznej oraz do ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Obecnie prowadzone są roboty 

Budynek socjalny 
już z przyłączami
W Parku Źrenica trwa budowa sześciolokalowego budynku socjalnego. Wykonane zo-
stały już roboty budowlane stanu surowego obiektu oraz roboty instalacyjne. 

związane z budową dachu. Jak 
mówi Michał Orłowski, naczelnik 
Inwestycji i Zamówień Urzędu 
Miejskiego, zgodnie z zaleceniami 
konserwatora zabytków, dach bu-
dynku obiektu socjalnego pokryty 
zostanie dachówką ceramiczną 
karpiówką. 

Przypomnijmy, że w powstają-
cym budynku socjalnym przy ul. 
Harcerskiej znajdzie się sześć lo-
kali mieszkalnych – cztery lokale 
jednopokojowe oraz dwa lokale 
dwupokojowe. Poza pomieszcze-

niami mieszkalnymi, budynek bę-
dzie posiadał kotłownię oraz prze-
strzeń gospodarczą. 

Lokale budynku wyposażone 
zostaną w zlewozmywaki wraz 
z szafkami, kabiny natryskowe 
wraz z brodzikiem, sedesy typu 
kompakt, umywalki, baterie umy-
walkowe i natryskowe oraz ku-
chenki elektryczne. Całkowity 
koszt inwestycji budowy budynku 
socjalnego wynosi 660.163,65 zł. 

 Filip Waligóra

Budynek socjalny przy ul. Harcerskiej

inwestycje

W ogłoszonym w dniu 
7 września tego roku przez Gminę 
Środa Wielkopolska przetar-
gu na przebudowę chodników 
wzięło udział 9 przedsiębiorstw. 
Wykonanie nowych chodników 
powierzono przedsiębiorstwu 
Trans – Masz Beton Dróg, które 
w toku procedury przetargowej 
złożyło najkorzystniejszą ofertę. 
Inwestycja zostanie zrealizowana 
za kwotę 123.749,17 zł. W ramach 
zamówienia przebudowanych zo-
stanie 1144 m2 chodników wzdłuż 
ulic: Wojska Polskiego (466 m2), 
Przecznica (442 m2) oraz 17 – ego 
Września (236 m2). 

Środki fi nansowe na niniejszą 
inwestycję zostały przeznaczone 
przez radnych miejskich podczas 
sesji, która odbyła się 18 lipca tego 
roku. Jak mówi Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Urzędu Miejskiego, 
zaproponowana przez zwycięz-
cę przetargu cena za wykona-
nie nowych chodników jest na 
tyle korzystna, że Gmina Środa 

Będą nowe chodniki
Wykonawcą nowych chodników w ulicach Wojska 
Polskiego, Przecznicy oraz 17 – ego Września będzie 
przedsiębiorstwo Trans – Masz Beton Dróg ze Środy 
Wielkopolskiej. Wykonawca zamówienia został wybra-
ny przez Gminę Środa Wielkopolska w drodze przetargu 
nieograniczonego.

Wielkopolska zaoszczędzi część 
środków, które planowała prze-
znaczyć na niniejsze zadanie. 
W związku z tym należy się 
spodziewać, że za oszczędzo-
ne pieniądze jeszcze w tym roku 
przebudowane zostaną dodatko-
we chodniki. - W planach mamy 
dalszą przebudowę chodników 
w rejonie ul. Wawrzyniaka oraz 
w ul. Lipowej – mówi Michał 
Orłowski. 

Przypomnijmy, że  rozstrzyg-
nięty przetarg na przebudowę 
chodników i ciągów pieszych 
w Środzie Wielkopolskiej jest 
drugim tego typu przetargiem 
ogłoszonym w tym roku przez 
średzki magistrat. Pierwszy zo-
stał ogłoszony w drugiej połowie 
stycznia br. W  wyniku jego roz-
strzygnięcia przebudowanych zo-
stało ponad 3 tys. m2 chodników 
w ulicach: Głowackiego, Norwida, 
Wawrzyniaka, Kozierowskiego, 
Niedziałkowskiego oraz 
Dąbrowskiego. 

 Daniel Rydian

Ośrodek Kultury w remoncie
Trwa okres remontów w średzkim Ośrodku Kultury. Szereg wykonywanych prac spra-
wi, że OK zmieni swój wygląd i stanie się bardziej funkcjonalny. 

Najważniejszym elementem 
prowadzonych inwestycji jest wy-
miana instalacji sanitarnej. Jak 
mówi Jolanta Sołtysiak, dyrektor 
Średzkiego Ośrodka Kultury, jest 
to priorytetowe i niezbędne dzia-
łanie. Dzięki remontowi powsta-
nie toaleta dla niepełnospraw-
nych. Dla takich osób zostaną też 
wykute dodatkowe drzwi. Koszt 
wykonania prac związanych 
z wymianą instalacji sanitarnej to 
ok. 105.000,00 zł. 

Zakończono już pierwszy etap 
prac związany z wymianą in-
stalacji centralnego ogrzewania. 
To przedsięwzięcie kosztowało 
56.424,13 zł. 

W przypadku obu inwesty-
cji ogłoszony został przetarg na 
wykonanie zadania. Zarówno 
w jednym, jak i w drugim prze-
targu zwyciężyła fi rma FUR-

BUD Czesław Furmaniak, Joanna 
Furmaniak-Misiak z Żerkowa. 

Środki na te inwesty-
cje udostępniła Gmina Środa 
Wielkopolska, która na mocy 
uchwały Rady Miejskiej prze-
kazała Ośrodkowi Kultury 
163.000,00 zł. Za pozostałą część 
tej sumy wykonywana jest moder-
nizacja pomieszczeń biurowych. 
Planowany termin odbioru prac to 
8 października br.

Ośrodek Kultury planuje po-
nadto w najbliższym czasie wy-
remontować główny hol oraz tzw. 
„akwarium” na pierwszym pię-
trze. Na parterze, przy miejscu 
gdzie obecnie znajduje się szatnia, 
powstanie punkt informacyjny 
dla osób korzystających z zajęć 
prowadzonych w OK. Być może 
będzie tam można także zakupić 
kawę, herbatę i przekąski. 

W Ośrodku Kultury dokona-
no również remontu pomieszczeń 
w skrzydle ogniska muzycznego. 
Zostały tam odświeżone ściany, 
założono płytki i balustrady oraz 
zakupiono meble. W nowe meble 
zostanie też doposażona pracowa-
nia plastyczna. 

OK posiada też od niedaw-
na system monitoringu. Składa 
się on z 3 kamer zewnętrznych 
i 2 wewnętrznych. 

Przy okazji tych inwestycji 
warto wspomnieć również, że 
Polski Instytut Sztuki Filmowej 
przekazał 6.000,00 zł na utwo-
rzenie internetowego systemu 
rezerwacji biletów do średzkiego 
kina „Baszta”. Jest to tzw. pro-
jekt 50/50, co oznacza, że połowę 
kosztów stworzenia systemu po-
niesie OK.       

 Jakub Rychtanek

W ramach usystematyzowania 
zarządzania drogami w Gminie 
Środa Wielkopolska radni miejscy 
podjęli uchwałę w sprawie zali-
czenia kilku dróg powiatowych 
do kategorii dróg gminnych. Jak 
mówi Michał Orłowski, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamówień 
Urzędu Miejskiego, przyjęta przez 
Radę Miejską uchwała ma na celu 
uporządkowanie administracyj-
ne a zarazem funkcjonalne dróg 
w mieście. 

Gmina postanowiła przejąć od 
Powiatu Średzkiego część dróg 
w rejonie starego miasta, któ-
re zgodnie z przepisami ustawy 
o drogach publicznych z 1985 
roku, nie posiadają charakteru 
dróg powiatowych. Spełniają one 
natomiast warunki określone dla 
dróg gminnych. 

Zgodnie z uchwałą Rady do 
kategorii dróg gminnych zaliczo-
ne zostały drogi w ul. Dolnej, ul. 
Szpitalnej, ul. Kegla, ul. Wiosny 
Ludów, ul. Jażdżewskiego, 

ul. Limanowskiego, ul. Wałowej, 
a także część drogi w ul. Górki na 
odcinku od ul. Jażdżewskiego do 
ul. Limanowskiego i część Placu 
Zamkowego oraz Placu Armii 
Poznań. Przejęcie przez Gminę 
Środa Wielkopolska części dróg 
powiatowych w mieście daje moż-
liwość zabezpieczenia środków 
fi nansowych w budżecie gminy 
na inwestycje w tych ulicach, po-
legające np. na przebudowie na-
wierzchni dróg bądź chodników. 

Gmina Środa Wielkopolska 
przejmując powyższe drogi prze-
kazała jednocześnie Powiatowi 
Średzkiemu drogi w ul. Poselskiej 
i ul. Prądzyńskiego, które speł-
niają warunki dla kategorii dróg 
powiatowych, określone w usta-
wie o drogach publicznych. Rada 
Powiatu przejęła te dwie drogi 
uchwałą podjętą podczas sesji, 
która odbyła się w czwartek, 
27 września tego roku, w Zespole 
Szkół Zawodowych. 

 Filip Waligóra

Nowe drogi gminne
Podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w 
czwartek, 27 września tego roku, radni miejscy podjęli 
uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
wybranych dróg powiatowych. 
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Nowy system gospodarki od-
padami wejdzie w życie 1 lipca 
2013 roku. Nakłada on na gminę 
obowiązek zorganizowania od-
bioru odpadów komunalnych od 
właścicieli posesji, na których za-
mieszkują mieszkańcy. 

Przypomnijmy, że do tej pory 
gospodarka odpadami funkcjo-
nowała w ten sposób, że każ-
dy właściciel nieruchomości we 
własnym zakresie zawierał z do-
wolnym podmiotem zajmującym 
się odbiorem odpadów komunal-
nych umowę na odbiór śmieci. 
Po 1 lipca 2013 roku właściciele 
nieruchomości nie będą już we 
własnym zakresie organizowali 
odbioru odpadów. Dotychczasowy 
obowiązek mieszkańców zostanie 
przejęty przez gminę. 

Wszelkie szczegóły tego obo-
wiązku, np. częstotliwość odbioru 
odpadów z posesji, zostaną ustalo-
ne uchwałą przez Radę Miejską. 
Odpady, których odbiorem będzie 
zajmowała się gmina, będą mogły 
być składowane wyłącznie na tzw. 
instalacjach regionalnych. Dla 
gmin zrzeszonych w porozumie-
niu jarocińskim, w tym dla Gminy 

Środa Wielkopolska, składowanie 
śmieci będzie odbywać się na in-
stalacji w Witaszyczkach. Jednak 
do czasu jej uruchomienia odpa-
dy z naszej gminy będą trafi ać 
tak, jak dotychczas, na wysypisko 
w Nadziejewie.

Podatek śmieciowy
Wraz z wprowadzeniem nowe-

go systemu gospodarki odpadami 
gmina będzie pobierać miesięczne 
opłaty za odbiór śmieci. Będzie 
je regulować tzw. podatek śmie-
ciowy, który zgodnie z zapisami 
ustawy, będzie mógł być przezna-
czony tylko na pokrycie kosztów 
związanych z realizacją sytemu 
gospodarki odpadami w gminie. 

Ustawa daje samorządom 
możliwość wyboru jednej z czte-
rech metod naliczenia podatku 
śmieciowego: od liczby miesz-
kańców zamieszkujących daną 
nieruchomość, od ilości zużytej 
wody z danej nieruchomości, od 
powierzchni lokalu mieszkalne-
go lub gmina może ustalić jedną 
stawkę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi od gospodar-
stwa domowego.

Jak zapowiedział Burmistrz 
Wojciech Ziętkowski podczas sesji 
Rady Miejskiej, która miała miej-
sce w dniu 30 sierpnia tego roku, 
najprawdopodobniej Gmina Środa 
Wielkopolska wybierze metodę 
naliczenia stawki podatku śmie-
ciowego od liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nierucho-
mość. Hipotetycznie wysokość 
nowej opłaty, którą uchwali Rada 
Miejska, miałaby mieścić się 
w granicach 15 zł miesięcznie od 
osoby. 

Dodajmy, że zgodnie z prze-
pisami ustawy, Rada Miejska wy-
znaczy także drugą, niższą opłatę 
za gospodarowanie odpadami 
skierowaną dla mieszkańców po-
sesji, którzy zadeklarują prowa-
dzenie segregacji wytworzonych 
odpadów. W rozmowie z redakcją 
Burmistrz Wojciech Ziętkowski 
powiedział, że chciałby, aby wy-
sokość podatku śmieciowego 
jaką będą płacić mieszkańcy była 
jak najniższa, tak aby opłata za 
wywóz śmieci nie różniła się od 
dotychczasowej. - Trudno jed-
nak na chwilę obecną dokładnie 
oszacować, jaka to będzie kwo-

ta. Podkreślam, że tzw. podatek 
śmieciowy będzie mógł być wyko-
rzystany tylko na obsługę systemu 
gospodarki odpadami, zatem jego 
wysokość będzie zależała od kosz-
tów funkcjonowania tego systemu 
– dodaje Burmistrz Ziętkowski. 

Kto odbierze odpady?
 O ile sama idea nowego sy-

stemu gospodarki odpadami jest 
słuszna, ponieważ propaguje 
ochronę środowiska i selektyw-
ną zbiórkę odpadów, o tyle sama 
struktura systemu rodzi wiele 
problemów dla jego organizato-
rów, czyli gmin. 

Zgodnie z zapisami ustawy 
podmiot, który będzie odbierał od 
właścicieli nieruchomości odpady, 
ma zostać wybrany przez gminę w 
drodze przetargu nieograniczone-
go. Odbioru odpadów będą mogły 
dokonywać również gminne spół-
ki prawa handlowego, ale tylko 
wówczas, kiedy zwyciężą ogło-
szony przez gminę przetarg. 

Przeciwnikami takiego roz-
wiązania są sami samorządowcy, 
w tym Związek Miast Polskich. 
Przedstawiciele samorządów 

chcieliby, aby ustawa uwzględ-
niała możliwość organizacji przez 
gminę zamówień wewnętrznych 
na odbiór odpadów. Polegałyby 
one na możliwości zlecenia przez 
gminy odbioru odpadów komu-
nalnych podległym im podmio-
tom – spółkom oraz zakładom 
i jednostkom budżetowym - bez 
ogłaszania przetargu. 

Samorządowcy obawiają się, że 
w ogłoszonych przetargach będą 
startować duże koncerny, które po 
zaniżonych cenach będą odbierać 
odpady komunalne. Taka sytuacja 
doprowadzi do upadku gminnych 
zakładów i jednostek budżeto-
wych obecnie odbierających od-
pady, których funkcjonowanie 
i rozwój po części fi nansowany jest 
z pieniędzy podatników. Ponadto, 
zdaniem samorządowców, prze-
pisy znowelizowanej ustawy za-
wierają wiele nieścisłości, które 
wymagają doprecyzowania. 

Szczegółowe zasady no-
wej gospodarki odpadami 
będziemy przedstawiać śre-
dzianom na łamach kolejnych 
numerów Średzkiego Biuletynu 
Samorządowego.  Filip Waligóra

Odbiór odpadów komunalnych zadaniem gmin
Znowelizowana w zeszłym roku przez parlament ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stworzyła nowy system gospodarki odpada-
mi. Nowe regulacje wiążą się z wprowadzeniem przez gminy opłaty – tzw. podatku śmieciowego.

Przekazanie Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej zada-
nia, które polega na zarządzaniu 
zbiorczymi oczyszczalniami ście-
ków, ma na celu zaoszczędzenie 
co najmniej 150 tysięcy złotych w 
budżecie gminy. 

Na terenach wiejskich Gminy 
Środa Wielkopolska funkcjonuje 
prawie 50 zbiorczych oczyszczal-
ni ścieków. Do tej pory wszyst-
kimi tymi obiektami zarządzał 
MPEWCiK. Jednak przeprowa-
dzona w ostatnim czasie kontro-
la Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska z Poznania 
wykazała, że gminna spółka zaj-
mująca się gospodarką wodocią-
gową nie może zarządzać zbior-
czymi oczyszczalniami ścieków. 

Wynika to z faktu, że pozwo-
lenia wodnoprawne, określające 
warunki eksploatacji zbiorczych 
oczyszczalni ścieków na terenach 
wiejskich, wydane zostały na 
Gminę Środa Wielkopolska, a nie 
na MPECWiK. W ocenie WIOŚ, 
w przypadku zarządzania oczysz-
czalniami przez gminną spółkę, 

pozwolenia wodnoprawne powin-
ny zostać wydane na ten podmiot. 
Dodajmy, że każde pozwolenie 
wodnoprawne ma charakter cza-
sowy i w przypadku wprowadza-
nia ścieków do wód  lub do ziemi 
wydawane jest ono na okres do 10 
lat.

 
Zbyt kosztowne 
opracowanie nowych pozwoleń

Jak tłumaczył radnym podczas 
sesji Rady Miejskiej naczelnik 
Biura Obsługi Burmistrza Marcin 
Bednarz, żeby MPECWiK mógł 
zarządzać zbiorczymi oczyszczal-
niami należałoby wystąpić o nowe 
pozwolenia wodnoprawne, które 
zostałyby wydane na tą gminną 
spółkę. Jest to  rozwiązanie dosyć 
kosztowne. 

Opracowanie jednego pozwo-
lenia kosztuje minimalnie 3 ty-
siące złotych. - Gmina musiałaby 
więc wydać z budżetu gminy na 
opracowanie nowych pozwoleń 
dla prawie 50 oczyszczalni co naj-
mniej 150 tysięcy złotych – wy-
jaśniał Marcin Bednarz. Szukając 

dobrego rozwiązania, które po-
zwoli zaoszczędzić środki fi nan-
sowe, postanowiono powierzyć 
zarządzanie zbiorczymi oczysz-
czalniami ścieków Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej, który 
jest jednostką budżetową Gminy. 

W rozumieniu przepisów, jed-
nostka budżetowa Gminy może re-
alizować postanowienia pozwole-
nia wodnoprawnego, które zostało 
wydane dla jednostki samorządu 
terytorialnego. Jak powiedział 
kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Jarosław Płociński, 
jednostka którą prowadzi, będzie 
zarządzała oczyszczalniami do 
czasu wygaśnięcia obecnych po-
zwoleń wodnoprawnych. Nowe 
pozwolenia, które mają charakter 
czasowy, zostaną przygotowane 
tak, by oczyszczalniami ponownie 
mógł zarządzać MPECWiK. 

Obecnie jedno z pozwoleń 
wodnoprawnych dla zbiorowej 
oczyszczalni ścieków już wygasło 
i nowe zostało przygotowane na 
gminną spółkę. - W najbliższym 
czasie wygasną kolejne pozwole-

nia dla dwóch oczyszczalni - do-
daje Jarosław Płociński.

Do czasu kiedy Zakład 
Gospodarki Komunalnej będzie 
zarządzał zbiorczymi oczysz-
czalniami ścieków, pracownicy 
którzy do tej pory zajmowali się 
administrowaniem tych obiektów 
w MPECWiK-u zostaną prze-
niesieni do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. - W miarę, jak kolej-
ne oczyszczalnie z powrotem będą 
przechodzić w zarząd gminnej 
spółki, pracownicy powrócą na 
swoje dotychczasowe miejsca pra-
cy – mówi Marcin Bednarz.

Odbiór ścieków zadaniem 
Zakładu?

Najprawdopodobniej zarzą-
dzanie oczyszczalniami to nie je-
dyne zadanie, które w najbliższym 
czasie Gmina Środa Wielkopolska 
przekaże Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej. Gmina  rozważa 
przekazanie Zakładowi wraz z 
początkiem nowego roku jeszcze 
jednego zadania, polegającego na 
odbiorze ścieków od prywatnych 

podmiotów. 
Obecnie realizowaniem tych 

usług zajmuje się Środa XXI, któ-
ra poza odbiorem ścieków realizu-
je także inne znaczące zadania, do 
których należy m.in. prowadzenie 
niepublicznych przedszkoli czy 
działalność związana z rewitali-
zacją miasta. Spółka przygotowu-
je się w dodatku do prowadzenia 
żłobka, w związku z czym zakres 
jej zadań w najbliższym czasie 
jeszcze się powiększy. 

O tym, czy zadanie Środy 
XXI polegające na odbiorze ście-
ków wraz z początkiem 2013 roku 
zostanie przekazane Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej zdecydu-
je Burmistrz Wojciech Ziętkowski. 
- Uważam, że koncepcja przenie-
sienia zadania odbioru ścieków ze 
spółki do  Zakładu Gospodarki 
Komunalnej jest dobrym pomy-
słem. Spółka będzie mogła skupić 
się na swoich pozostałych zada-
niach, dla których została powoła-
na -  mówi Burmistrz Ziętkowski. 

Filip Waligóra

inwestycje

Nowe zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej
Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską podczas ostatniej sesji, Zakład Gospodarki Komunalnej będzie zarządzał zbiorczymi oczyszczalniami 
ścieków znajdującymi się na terenach wiejskich podległych Gminie Środa Wielkopolska. Do tej pory tymi oczyszczalniami gospodarowało Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Najprawdopodobniej wraz z początkiem 2013 roku Zakład Gospodarki 
Komunalnej przejmie także zadanie od spółki Środa XXI, polegające na odbiorze ścieków od podmiotów prywatnych.
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Zadanie zostało powierzone 
wykonawcy w wyniku rozstrzyg-
nięciu przetargu nieograniczone-
go na przebudowę dróg gminnych 
w technologii asfaltowej w mie-
ście i gminie Środa Wielkopolska. 
Gmina rozstrzygnęła przetarg w 
dniu 12 września br.

Zlecenie podzielone zostało na 
dwa zadania. W obu przypadkach 
najkorzystniejszą ofertę złożył 
Zakład Drogowo – Transportowy 
Sławomir Begier, który tym sa-
mym został wykonawcą obu 
zadań. 

Zadanie Nr 1dotyczy położe-
nia cienkowarstwowych nakła-
dek asfaltowych w mieście Środa 
Wielkopolska. Nakładki wykona-
ne zostaną w ulicach Sportowej 
(2814 m2) i Wrzesińskiej (1967 
m2), a także na drodze wewnętrz-
nej od ul. Harcerskiej do ul. 
Brodowskiej (3109 m2) i na dro-
dze wewnętrznej i miejscach po-
stojowych na ul. Brodowskiej (545 
m2). Zaoferowana przez zwycięz-

cę przetargu cena za wykonanie 
tego zadania wynosi 272.000,00 
zł brutto. 

Zadanie Nr 2 dotyczy przebu-
dowy drogi w Januszewie na od-
cinku 405 m. Cena realizacji tego 
zadania to 69.000,00 zł brutto.

W przetargu nieograniczo-
nym na wykonanie powyższych 
zadań złożono w sumie 5 ofert. 
Kryterium oceny stanowiła naj-
niższa cena. W prowadzonym 
postępowaniu nie wykluczono 
żadnego wykonawcy ani nie od-
rzucono żadnej oferty. 

Wybrany wykonawca spełniał 
wszystkie wymogi zamawiające-
go określone w specyfi kacji istot-
nych warunków zamówienia oraz 
uzyskał największą ilość punktów 
wyliczonych zgodnie z kryteria-
mi oceny ofert. Gmina podpisała 
umowę z wykonawcą w dniu 20 
września br. Zamówienie zreali-
zowane ma zostać w ciągu 35 dni 
od daty podpisania umowy. 

 Jakub Rychtanek

Inwestycja budowy oświet-
lenia w ulicach Bławatkowej, 
Makowej, Rumiankowej oraz 
Stokrotkowej zrealizowana zo-
stała przez fi rmę PNP Sp. z o.o. 
z Suchego Lasu w czerwcu tego 
roku. Odbiór nowych lamp przez 
Gminę Środa Wielkopolska miał 
miejsce 29 czerwca.

Po raz pierwszy nowe lampy 
rozświetliły powyższe ulice 20 
września, prawie trzy miesiące po 
dokonaniu odbioru przez Gminę 
inwestycji. To opóźnienie w uru-
chomieniu oświetlenia wynikło z 
faktu, że różne spółki zajmują się 
sprzedażą energii elektrycznej i jej 

dystrybucją. Za sprzedaż energii 
elektrycznej odpowiedzialna jest 
fi rma ENERGA S.A., a za jej dys-
trybucję fi rma ENEA S.A. 

Spółki musiały wydać zgo-
dę na przyłączenie oświetlenia 
oraz dostarczyć energię, która 
umożliwiła uruchomienie lamp. 
Załatwienie wszystkich proce-
dur zajęło tym spółkom prawie 
trzy miesiące. - Bardzo się cie-
szę, że pomimo trwających kilka 
miesięcy procedur związanych z 
uruchomieniem oświetlenia ulicz-
nego w ul. Bławatkowej i ulicach 
przyległych, nowe lampy mogą 
już w pełni służyć mieszkańcom. 

Gmina Środa Wielkopolska za-
mierza w przyszłym roku przebu-
dować ul. Marcinkowskiego na dłu-
gości 358 m – od. ul. Brodowskiej 
do ul. Niedziałkowskiego. Zakres 
robót w ulicy obejmować będzie 
przebudowę istniejącej nawierzch-
ni drogi z kostki betonowej typu 
trylinka poprzez nałożenie na nią 
nawierzchni mineralno – asfal-
towej. Na ul. Marcinkowskiego 
zostanie więc zastosowana tech-
nologia jaką w ubiegłym roku 
wykorzystano przy remoncie 
ul. 27-ego Grudnia. 

Dodatkowo w zakres inwe-
stycji na ul. Marcinkowskiego 
wejdzie wykonanie nowych 
wjazdów na posesje, a także 
przebudowa skrzyżowania ulic 
Sczanieckiej oraz Libelta. Po 
stronie ul. Sczanieckiej zostanie 
wykonana ścieżka rowerowa o 

szerokości 2,5 m, wpisująca się w 
miejski program budowy ścieżek 
rowerowych. Powyższa inwesty-
cja zakłada również wymianę kra-
wężników oraz odtworzenie chod-
ników. W wyniku przebudowy ul. 
Marcinkowskiego powstaną dwa 
pasy jezdni o łącznej szerokości 
około 8 m.

Przebudowa ulicy 
Marcinkowskiego zostanie wy-
konana w 2013 roku, choć po-
czątkowo inwestycję zapisano w 
uchwale budżetowej gminy na 
2012 rok. Jak wyjaśnia Michał 
Orłowski, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Urzędu 
Miejskiego, technologia w ja-
kiej ma zostać przebudowana ul. 
Marcinkowskiego wymaga od-
powiednich warunków atmosfe-
rycznych - głównie odpowiednio 
wysokiej temperatury powietrza. 

Gmina jednak nie rozpoczęła 
remontu w miesiącach letnich - 
wówczas trwały prace drogowe w 
ul. Brodowskiej, więc zamknięcie 
w tym czasie ul. Marcinkowskiego 
w jeszcze większym stopniu 
utrudniłoby komunikację w tym 
rejonie miasta.

Gdyby Gmina Środa 
Wielkopolska ogłosiła przetarg 
na roboty w ul. Marcinkowskiego 
we wrześniu to realizowane by-
łyby one dopiero w październiku 
i listopadzie. - Warunki atmo-
sferyczne w tych miesiącach nie 
gwarantują prawidłowego wyko-
nania nawierzchni asfaltowej we-
dług przyjętej technologii – dodaje 
Michał Orłowski. Stąd władze sa-
morządowe Środy Wielkopolskiej 
zdecydowały o przeniesieniu in-
westycji na przyszły rok.

 Filip Waligóra

Z pewnością oświetlenie uliczne 
przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa wszystkich mieszkań-
ców tego rejonu miasta – powie-
dział radny Rady Miejskiej Rafał 
Wieruszewski.  

Przypomnijmy, że budowa 
oświetlenia ulicznego w uli-
cach Bławatkowej, Makowej, 
Rumiankowej i Stokrotkowej kosz-
towała 83.205,08 zł. Wykonawca 
inwestycji – PNP Sp. z o.o., został 
wybrany w drodze przetargu nie-
ograniczonego ogłoszonego przez 
Gminę Środa Wielkopolska. 

 Filip Waligóra

Do budynku, który mieści 
się przy ul. 20 Października, 
swoje biura przeniosą Stołówki 
Gminne, Zespół Ekonomiczno 
– Administracyjny Szkół 
i Przedszkoli oraz Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Ustalone 
jest już gdzie rozmieszczone zo-
staną poszczególne pomieszczenia 
i kto je zajmie. Obiekt wizyto-
wali zarówno dyrektor stołówek, 
Dariusz Tomaszewski, jak i dyrek-
tor ZEASiP-u, Ewa Harłożyńska. 

Fachowcom zlecono wyko-
nanie kosztorysu związanego 
z przystosowaniem budynku. 
W przygotowaniu są kosztorysy 
projektu elektrycznego, ogólno-
budowlanego oraz zagospodaro-

Lampy już świecą
W czwartek, 20 września tego roku, po raz pierwszy zaświeciły lampy na ulicach 
Bławatkowej, Makowej, Rumiankowej i Stokrotkowej. Lampy zostały zamontowane w 
tym rejonie miasta w czerwcu tego roku. 

Nowe oświetlenie

Ulica Marcinkowskiego w przyszłym roku
Gmina Środa Wielkopolska posiada już projekt przebudowy ulicy Marcinkowskiego, w 
ramach której powstanie ścieżka rowerowa. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2013 
roku.

Nakładki w Środzie 
i przebudowa w Januszewie
Trwają prace związane z przebudową drogi w Januszewie 
oraz zamontowaniem nakładek asfaltowych w Środzie 
Wielkopolskiej. Wykonawcą robót jest Zakład Drogowo – 
Transportowy Sławomir Begier z Nekli.

Droga w Januszewie, która zostanie przebudowana

wania pomieszczeń biurowych. 
Oczekuje się jeszcze na opinię 
straży pożarnej, której przedsta-
wiciel również oglądał obiekt pod 
kątem bezpieczeństwa. 

Budynek jest mieniem Gminy, 
będzie on jednak oddany w dzier-
żawę spółce Środa XXI, która 
przeprowadzi remont. Aby roz-
począć prace, które będą polegały 
m.in. na przesunięciu ścian dzia-
łowych, potrzebne będzie zezwo-
lenie konserwatora, gdyż budynek 
mieści się w strefi e ochrony kon-
serwatorskiej. Kiedy zakończone 
zostaną wszystkie prace formalne 
ogłoszony zostanie przetarg na 
przebudowę obiektu.

 Jakub Rychtanek

Biura w miejsce szkolnych sal
W budynku, gdzie do tej pory mieściła się fi lia Szkoły Podstawowej 
Nr 3, powstaną pomieszczenia biurowe. Trwają prace związane 
z przystosowaniem miejsca do spełnienia nowych funkcji.

inwestycje
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W kosztach przebudowy 
drogi powiatowej – ul. Hallera, 
partycypować będą wspólnie 
Powiat Średzki oraz Gmina Środa 
Wielkopolska. Gwarantuje to po-
rozumienie zawarte pomiędzy 
obydwoma samorządami. 

Zgodnie z przygotowywa-
nym projektem inwestycji za-
kres przebudowy ul. Hallera 
obejmie odcinek o długości 572 
m - od ronda Solidarności po ul. 
Kochanowskiego. Przebudowa bę-
dzie polegała na całkowitej zmia-
nie geometrii drogi. W ramach 
prac, które zostaną wykonane w 
ulicy, zwężeniu ulegną istnieją-
ce pasy jezdni oraz rozdzielający 
je plac zieleni. Po przebudowie 
każdy pas jezdni, rozdzielony 
pasem zieleni, będzie miał szero-
kość około 3,25 m. Na istniejącą 
w ulicy trylinkę nałożony zostanie 

asfalt, który wyrówna istniejące 
nierówności nawierzchni. 

W zakresie prac remontowych 
w ul. Hallera przewiduje się tak-
że wykonanie na całej długości 
drogi, po obu stronach, zatok po-
stojowych, nowych chodników 
w miejsce obecnego oraz ścieżki 
rowerowej. Ścieżka rowerowa zo-
stanie wykonana m.in. w obrębie 
sklepu Biedronka, gdzie będzie 
znajdować się parking samocho-
dowy. Projekt przebudowy zakła-
da również wybudowanie trzech 
rond o pierścieniu wewnętrznym 
5 m, które zlokalizowane zostaną 
na skrzyżowaniach ul. Hallera z 
ulicami: Staszica, Paderewskiego 
oraz  Poselską.

Planowo inwestycja przebu-
dowy ul. Hallera miała zostać 
zrealizowana w bieżącym roku. 
Jednak jak informuje Michał 

Celem nowego przejścia jest 
zwiększenie bezpieczeństwa pie-
szych i kierowców pojazdów na ul. 
20 – ego Października. Od dłuż-
szego czasu w rejonie tej ulicy, 
na wysokości dwóch marketów, 
funkcjonowało nieformalne przej-
ście dla pieszych. Przechodzący 
piesi w miejscu do tego nie prze-
znaczonym stanowili zagrożenie 
dla ruchu drogowego. 

Na wniosek Burmistrza 
Środy Wielkopolskiej Wojciecha 
Ziętkowskiego, Zarząd Dróg 
Powiatowych zdecydował 
o usankcjonowaniu nieformal-
nego przejścia w celu zapewnie-
nia większego bezpieczeństwa 
wszystkim uczestnikom ru-
chu drogowego. Jak powiedział 
w rozmowie z redakcją dyrek-
tor Zarządu Dróg Powiatowych 

w Środzie Wielkopolskiej 
Krzysztof Bąkowski, na odcin-
ku ul. 20 – ego Października po-
między sklepem Netto a Pepco 
zatwierdzona została nowa or-
ganizacja ruchu drogowego. 
Przygotowane zostało nowe ozna-
kowanie poziome i pionowe drogi, 
a w najbliższym czasie, przy zej-
ściach z nowego przejścia, obniżo-
ne zostaną krawężniki. 

Zadowolenie z powstania no-
wego przejścia dla pieszych wy-
raża inicjator jego powstania, 
Burmistrz Wojciech Ziętkowski. - 
Uważam, że nowopowstałe przej-
ście z pewnością zapewni większe 
bezpieczeństwo wszystkim uczest-
nikom ruchu drogowego na ul. 20 
– ego Października – argumentuje 
Burmistrz Ziętkowski.

 Filip Waligóra

Wykonawca inwestycji wybra-
ny został w wyniku ogłoszonego 
przetargu nieograniczonego, któ-
ry został rozstrzygnięty 3 wrześ-
nia br. Przedmiotem zamówienia 
publicznego jest wymiana 82 
starych okien wraz z parapetami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi. 
Zniszczone przez użytkowanie 
okna zostaną zastąpione nowymi 
oknami PCV. 

Lokale, w których okna zosta-
ną wymienione, znajdują się nie 
tylko w Środzie Wielkopolskiej, 
ale także w innych miejscowoś-
ciach gminnych. W trakcie prac 
remontowych zamontowane zo-
staną okna zwykłe, jak i okna 
łukowe oraz drzwi balkonowe. 
Obecnie trwają prace związane 
z pomiarem miejsc, w których okna 
zostaną zamontowane. Na realiza-
cję zamówienia Zakład Tworzyw 
Sztucznych METALPLAST – 

KALISZ ma 8 tygodni.
Umowa z wykonawcą inwesty-

cji podpisana została 19 września 
br. Wybrany wykonawca spełniał 
wszystkie wymogi zamawiające-
go określone w specyfi kacji istot-
nych warunków zamówienia oraz 
uzyskał największą ilość punktów 
wyliczonych zgodnie z kryteriami 
oceny ofert. Zaoferowana przez 
zwycięzcę przetargu cena wynosi 
63.666,00 zł brutto. 

Do przetargu zgłosiło się 
w sumie 5 podmiotów. Warunkiem 
ubiegania się o powierzenie wyko-
nania powyższego zadania było 
wykazanie, że w okresie ostat-
nich pięciu lat przedsiębiorstwo 
przeprowadziło min. dwa zadania 
polegające na wymianie okien. 
Wartość brutto tych zadań nie mo-
gła być niższa od kwoty 50.000,00 
zł. 

 Jakub Rychtanek

Realizacja jednej z najwięk-
szych inwestycji infrastruk-
turalnych w Gminie Środa 
Wielkopolska, jaką jest rozbudowa 
kolektorów sanitarnych w kilku-
nastu średzkich ulicach wraz z od-
nowieniem ich nawierzchni, roz-
poczęła się 13 sierpnia tego roku 
w ul. Jackowskiego. W tej ulicy 
wykonawca inwestycji na odcin-
ku od ul. Paderewskiego do ul. 
Staszica wybudował kanalizację 
deszczową, natomiast na odcinku 
od ul. Staszica do ul. Kórnickiej, 
poza „deszczówką”, wykonany 
został kolektor sanitarny wraz 
z przyłączami.

Poza pracami 
w ul. Jackowskiego fi rma 
WUPRINŻ S.A. równocześnie 
prowadziła roboty polegające na 
budowie kanalizacji w ul. Staszica 
na odcinku od ul. Hallera do ul. 
Prusa. Obecnie fi rma wykonuje  
prace zmierzające do odtworzenia 
nawierzchni w ul. Jackowskiego 
i ul. Staszica, a także prowadzi bu-
dowę kolektora w ul. Janickiego. 
Jak powiedział Michał Orłowski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Urzędu Miejskiego, 
w poniedziałek, 17 września tego 
roku, fi rma WUPRINŻ S.A. roz-
poczęła pierwsze prace kanaliza-
cyjne w ul. Paderewskiego.

Jak zapewnia Marcin Bednarz, 

pełnomocnik ds. realizacji projek-
tu rozbudowy kolektorów sanitar-
nych w Środzie Wielkopolskiej, do 
tej pory wszelkie prace budowlane 
przebiegają bardzo sprawie, zgod-
nie z wcześniej przyjętym harmo-
nogramem. Należy mieć nadzieję, 
że w przypadku pozostałych ulic, 
w których będzie wykonywana in-
westycja, fi rma WUPRINŻ S.A. 
będzie działała równie sprawnie. 

Marcin Bednarz dodaje, że 
już dzisiaj warto zasygnalizo-
wać wszystkim właścicielom 
nieruchomości zlokalizowanych 
wzdłuż ulic, gdzie budowana jest 
kanalizacja sanitarna, że zgodnie z 
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 
marca 2010 roku w sprawie wpro-
wadzenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 

Gminy Środa Wielkopolska, obo-
wiązkiem właściciela nieruchomo-
ści jest jej przyłączenie do nowej 
kanalizacji w terminie 2 miesięcy 
od dnia przekazania kolektora sa-
nitarnego do eksploatacji. O tym 
obowiązku Urząd Miejski będzie 
informował indywidualnie właści-
cieli nieruchomości.

Przypomnijmy, że całkowi-
ta wartość inwestycji rozbudowy 
kolektorów sanitarnych wyno-
si 15.675.093,24 zł i odbywa się 
przy dofi nansowaniu unijnym 
z Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
Inwestycja składająca się 
z 17 zadań prowadzona będzie do 
30 czerwca 2014 roku.

 Filip Waligóra

inwestycje

8 tygodni na wymianę okien
Zakład Tworzyw Sztucznych METALPLAST – KALISZ  roz-
począł prace mające na celu wymianę okien w mieszka-
niowym zasobie Gminy Środa Wielkopolska. Łącznie, 
w miejsce starych drewnianych okien, zamontowane zo-
staną 82 nowe okna PCV.

Dodatkowe przejście dla pieszych
Na drodze powiatowej w ul. 20 – ego Października, pomiędzy 
parkingami centrum handlowego Pepco i sklepu Netto, zosta-
ło wykonane dodatkowe przejście dla pieszych. 

Nowe przejście dla pieszych

Pierwsze prace wykonane!
Przedsiębiorstwo WUPRINŻ S.A. z Poznania wykonało już pierwsze prace polegające na 
budowie kanalizacji w ul. Jackowskiego oraz ul. Staszica. W poniedziałek, 17 września 
tego roku, rozpoczęła się także budowa kolektora sanitarnego w ul. Paderewskiego. 

Roboty kanalizacyjne na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Jackowskiego

Projekt przebudowy ul. Hallera
Zmiana geometrii drogi od ronda Solidarności po ul. Kochanowskiego, zatoki postojo-
we, ścieżka rowerowa - to główne elementy projektu przebudowy ul. Hallera, który jest 
przygotowywany przez Gminę Środa Wielkopolska. 

Orłowski, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Urzędu 
Miejskiego, nie jest możliwe roz-
poczęcie prac jeszcze w tym roku, 
ponieważ inwestor, czyli Gmina 
Środa Wielkopolska i Powiat 
Średzki, nie posiada jeszcze kom-
pletu dokumentacji niezbędnej do 
rozpoczęcia inwestycji. Wynika 
to przede wszystkim z faktu, że 
projekt przebudowy ulicy był 
kilkakrotnie zmieniany i popra-
wiany. - Najprawdopodobniej w 
październiku tego roku skompleto-
wana zostanie cała dokumentacja 
pozwalająca rozpocząć inwesty-
cję. Wówczas będzie można prze-
prowadzić procedurę wyboru wy-
konawcy inwestycji. Przebudowa 
ulicy powinna więc rozpocząć 
się w przyszłym roku – wyjaśnia 
Michał Orłowski.

 Filip Waligóra
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Zgodnie z przepisa-
mi zawartymi w ustawie 
Kodeks Wyborczy, w każ-
dej gminie, poza miasta-
mi na prawach powiatu, 
kolejne wybory do rady 
gmin odbędą się w jedno-
mandatowych okręgach 
wyborczych. Mieszkańcy 
będą więc bezpośrednio 
oddawać głos na konkret-
nego kandydata, który wy-
startuje do rady w określo-
nym okręgu wyborczym. 
Mandat radnego otrzyma 
ten kandydat, który w da-
nym okręgu uzyska naj-
większą ilość ważnie od-
danych głosów. 

Zgodnie z wytyczny-
mi Państwowej Komisji 
Wyborczej rady gmin 
zobowiązane są do po-
działu obszaru gmin na 
jednomandatowe okręgi 
wyborcze w wyborach 
do rady gminy, w termi-
nie 15 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy 
Kodeks Wyborczy z dnia 
5 stycznia 2011 roku, tj. 
do dnia 1 listopada 2012 
roku. Rada Miejska w 
Środzie Wielkopolskiej 
podjęła uchwałę zgodną z 
tymi wytycznymi podczas 
ostatniej sesji, która odby-
ła się w dniu 27 września 
tego roku. 

Zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej obszar 
gminy został podzielony 
na 21 okręgów wybor-
czych, w tym 15 okręgów 
miejskich i 6 okręgów 
wiejskich. Przy wytycza-
niu okręgów Gmina Środa 
Wielkopolska zobowiąza-
na była do zachowania tzw. 
normy przedstawicielstwa, 
co znaczy, że liczba miesz-
kańców w okręgach, w któ-
rych będą wybierani radni, 
powinna być do siebie 
zbliżona i wynosić po 1455 
mieszkańców. Państwowa 
Komisja Wyborcza do-

puszcza jednak 15% od-
stępstwa od tej normy. 
Przy wytyczaniu okrę-
gów wyborczych Gmina 
Środa Wielkopolska zo-
bowiązana była również 
do uwzględnienia granic 
jednostek pomocniczych 
gminy – sołectw i osiedli. 

Nad zaproponowanym 
podziałem na okręgi wy-
borcze, w szczególności na 
obszarach wiejskich, od-
była się dyskusja na wspól-
nym posiedzeniu Komisji 
Rady Miejskiej, które mia-
ło miejsce w przededniu 
sesji Rady. Jak tłumaczyła 
radnym Sekretarz Miasta 
Maria Mieszczak, przed-
stawiony podział gminy na 
okręgi wynika z respekto-
wania zasad narzuconych 
przez Kodeks Wyborczy 
oraz Państwową Komisję 
Wyborczą. Zasady te 
nakładają obowiązek 
uwzględnienia przy wyty-
czaniu okręgów zarówno 
granic sołectw i osiedli, 
jak i normy przedstawi-
cielstwa. Sekretarz Miasta 
dodała również, że granice 
okręgów będą aktualizo-
wane zgodnie z prawem na 
trzy miesiące przed każ-
dymi kolejnymi wyborami 
samorządowymi. 

W wyniku dyskusji 
autorzy projektu przed-
stawili autopoprawkę 
polegającą na przeniesie-
niu sołectwa Pierzchno - 
Pierzchnica z okręgu nr 18 
do okręgu nr 17 oraz sołe-
ctwa Lorenka i Annopole 
z okręgu nr 19 do okręgu 
nr 18. Autopoprawka zy-
skała akceptację radnych.

Poniżej przedstawia-
my podział Gminy Środa 
Wielkopolska na jedno-
mandatowe okręgi wybor-
cze, który został przyjęty 
jednogłośnie przez Radę 
Miejską.

 Filip Waligóra

NR OKRĘGU GRANICE OKRĘGU
LICZBA RADNYCH 

WYBIERANYCH 
W OKRĘGU

1
Aleja Średzkich Olimpijczyków, 17 Września, 20 Października (1, 2, 3, 5), Daszyńskiego (2-10, 16, 18, 
20, 22), Dąbrowskiego (1-11), Dolna, Garncarska, Kilińskiego (2-11), Kolegiacka, Krótka, Krzyżowa, 
Księdza Kegla, Limanowskiego, Mała Klasztorna, Plac Armii Poznań, Plac Kościelny, Plac Zamko-
wy, Powstańców Wielkopolskich, Ratuszowa, Sejmikowa, Senatorska, Spichrzowa, Stary Rynek, 
Szkolna, Szpitalna, Świętego Ducha, Świętego Wawrzyńca, Tylna, Wałowa, Wielka, Wiosny Ludów;

1

2
3 Maja, Berwińskiego, Brodowska, Dezyderego Chłapowskiego, Dworcowa, Libelta, Łąkowa, Mar-
cinkowskiego, Niedziałkowskiego    (1, 2, 3, 4, 5, 5A, 7, 9-34), Poselska 4, Ratajczaka, Rondo Jana 
Pawła II, Skwer Niepodległości, Stanisława Rexa, Sczanieckiej;

1

3
Stanisława Chudoby (3-10, 12, 14), Głowackiego, Generała Józefa Hallera (17A, 19A, 21, 25, 29, 34-
46), Kochanowskiego, Kościuszki (37-61), Kraszewskiego, Józefa Mackiewicza, Norwida, Stefana 
Okrzei, Poselska (22, 24-64), Rejtana, Słowackiego, Zakole;

1

4 Generała Andersa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Generała Antoniego Chruściela, Danuty Inki 
– Siedzikówny, gen. Nila - Fieldorfa, Górki, ppłk. Stefana Ignaszaka, ks. Ludwika Jażdżewskiego, 
Aleksandra Kamińskiego, Doktora Kapuścińskiego, Jana Karskiego, Gen. Bora-Komorowskiego, 
gen. Tadeusza Kossakowskiego, Ks. Jana Krajewskiego, Generała Tadeusza Kutrzeby, generała 
Leopolda Okulickiego, Osiedle Prymasa Wyszyńskiego, Lecha Palinkiewicza, gen. Tadeusza Peł-
czyńskiego, rtm. Witolda Pileckiego, Polna, Ks. Jerzego Popiełuszki, Generała Grota - Roweckiego, 
Władysława Sikorskiego, ppor. Edmunda Skotarczaka, Stanisława Mikołajczyka, Strzelecka, Szama-
rzewskiego, Topolska, Franciszka Unruga, Wincentego Witosa;

1

5
Białkowskiego, Cicha, Chełmońskiego, Romana Dmowskiego, Działkowa, Gnieźnieńska, kpt. Euge-
niusza Horbaczewskiego, Kwiatowa, Lotnicza, Ogrodowa, Nekielska, Plantaża, Plażowa, Pogodna, 
Rolna, Różana, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Spadochronowa, Spokojna, Sucharskiego, Szlafroka, 
Szybowcowa, Trąmpczyńskiego, gen. pil. Witolda Urbanowicza, Wrzesińska, Żwirki i Wigury (23-
35);

1

6
20 Października (12-68), Sportowa (1,1A, 2, 4, 6, 8), Przecznica (4,6); 1

7 Akacjowa, Asnyka, Broniewskiego, Wiktora Degi, Ewarysta Estkowskiego, Aleksandra Fredry, K.I. 
Gałczyńskiego, Hłaski, Jaśminowa, Kalinowa, Kasprowicza, Konopnickiej, Konwaliowa, Kosynie-
rów, Ignacego Krasickiego, Antoniego Kremera, Kruczkowskiego, Leśmiana, Liliowa, Mickiewicza, 
Miłosza, Zofi i Nałkowskiej, E. Orzeszkowej, Pewińskich, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, 
Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Stachury, Stawowa, Struga, Tulipanowa, Tuwima, Włodzimierza Wol-
niewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Franciszka Ksawerego Zaremby, Żeromskiego;

1

8
Dąbrowskiego (30-49), Lipowa, Niedziałkowskiego (7A, 7B, 7C); 1

9 Stanisława Chudoby (11, 15-28), Drzymały, Generała Józefa Hallera   (2-17, 17B, 18, 20, 22, 24, 30, 
32), Jackowskiego, Ks. Stanisława Janickiego, Kozierowskiego, Kórnicka, gen. Stanisława Maczka, 
Miarki, Opielińskiego, Paderewskiego (4, 4B, 6, 6A, 8, 8B, 8C, 8D, 10, 11A, 12-66), Marszałka Pił-
sudskiego, Jana Polskiego, Ignacego Prądzyńskiego, Prusa, Przemysłowa, Cyryla Ratajskiego, Skwer 
plut. Wawrzyńca Chałupki, Staszica, Szymańskiego, Wawrzyniaka;

1

10
gen. Zygmunta Berlinga, Cechowa, Kościuszki (1-35), Osiedle Jagiellońskie (1, 2, 3, 4, 15, 16, 16A, 
17), Paderewskiego (1, 3, 7, 9, 11), Poselska (21, 23), Przecznica 3, Sportowa (3, 3A);

1

11 1. Kompanii Średzkiej, Edmunda Bembnisty, Bławatkowa, Chabrowa, Józefa  Dowbór – Muśnickie-
go, Kazimierza Dzikowskiego, Fiołkowa, Kilińskiego (12-55), Łubinowa, Makowa, ks. Mieczysława 
Meissnera, Alfreda Milewskiego, Nagietkowa, Osiedle Młodych, Stefana Palczewskiego, Rondo Soli-
darności, Rumiankowa, Ludwika Rządkowskiego, Sasankowa, Stokrotkowa, Sulisława, Surzyńskich, 
Stanisława Taczaka, ks. Marcelego Weychana, Wrzosowa;

1

12
Bohaterów, Czerwonego Krzyża, Daszyńskiego (11, 11A, 11B, 11C, 19, 19A, 19B, 21, 21A, 24-34), Dą-
browskiego (12-27), Działyńskich (1-5), Harcerska (1-11), Inwalidów Wojennych, Leszczyńskich (2, 
2A, 2B, 2C, 3, 4, 4A), Partyzantów, Raczyńskich, Szarytek, Westerplatte, Wojska Polskiego, Żwirki i 
Wigury (2-22);

1

13
27 Grudnia, Czartoryskich, Dojazd, Działyńskich (7-30), Fromborska, Harcerska (12-41A), Koperni-
ka, Leszczyńskich (5-18), Osiedle Piastowskie, Ossolińskich, Skautowa, Szarych Szeregów, Toruńska, 
Zamojskich, Zuchowa;

1

14
Osiedle Jagiellońskie (14, 18, 18A, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33); 1

15
Olimpijska, Osiedle Jagiellońskie (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 47); Sportowa (9B, 9D, 12, 30);

1

16
Jarosławiec, Januszewo, Marcelin, Topola, Trzebisławki, Urniszewo; 1

17
Brzezie, Chocicza, Czarne Piątkowo, Grójec, Ołaczewo, Pierzchnica, Pierzchno, Starkówiec Piątkow-
ski, Szlachcin, Szlachcin – Huby, Winna Góra, Żabie Worki;

1

18
Annopole, Brodowo, Chwałkowo, Czartki, Kijewo, Marianowo Brodowskie, Lorenka, Nadziejewo, 
Nietrzanowo, Ramutki, Włostowo;

1

19
Brzeziny, Koszuty, Koszuty – Huby, Pętkowo, Słupia Wielka, Strzeszki, Żabikowo; 1

20
Babin, Bieganowo, Gajówka, Pławce, Podgaj, Romanowo, Staniszewo, Turek, Zdziechowice, Zmysło-
wo, Zielniczki, Zielniki

1

21
Brzeziak, Chudzice, Dębicz, Dębiczek, Henrykowo, Janowo, Mączniki, Olszewo, Połażejewo, Ru-
miejki, Ruszkowo, Tadeuszewo, Ulejno;

1

Okręgi 
jednomandatowe
zostały uchwalone
Podczas sesji Rady Miejskiej, która od-
była się 27 września tego roku, radni 
przyjęli uchwałę o podziale Gminy Środa 
Wielkopolska na 21 okręgów wyborczych, 
z których, w kolejnych wyborach samo-
rządowych w 2014 roku, wybranych zo-
stanie 21 radnych Rady Miejskiej.

okręgi wyborcze
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Ceremoniał odsłonięcia fi -
gur Matki Bożej i Świętego 
Wawrzyńca rozpoczął się o go-
dzinie 18.30 w Kolegiacie, gdzie 
odprawiona została koncelebrowa-
na Msza Święta, której przewod-
niczył i podczas której homilię 
wygłosił Ksiądz Biskup Zdzisław 
Fortuniak. 

Odsłonięcie 
i poświęcenie fi gur

W ceremonii odsłonięcia fi gur 
uczestniczyli m.in.: Ks. Biskup 
Zdzisław Fortuniak, Ks. Infułat 
Aleksander Rawecki, Ks. Kanonik 
Janusz Śmigiel, Burmistrz 
Środy Wielkopolskiej Wojciech 
Ziętkowski, Starosta Średzki 
Tomasz Pawlicki, przedstawicie-
le służb mundurowych, człon-
kowie Rady Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej oraz członkowie 
Rady Powiatu Średzkiego.

Po nabożeństwie, około godzi-
ny 19.30, uczestnicy uroczystości 
po wyjściu z Kolegiaty byli za-
chęcani gestami przez członków 
średzkiego Teatru OSOBNO do 
przejścia specjalnie oświetloną 
ul. Kolegiacką na płytę Starego 
Rynku. Tutaj ceremonię odsłonię-
cia i poświęcenia fi gur poprzedzi-
ło widowisko łączące w sobie ele-
menty dźwięku, teatru i światła. 

Podczas widowiska w ciekawy 
sposób przedstawiona została hi-
storia fi gur na Starym Rynku oraz 
samego placu. Głos narratora, mó-
wiący w imieniu fi gur, przedsta-
wił historię Środy Wielkopolskiej 
i Starego Rynku, począwszy od 
momentu kiedy stanowił on cen-
tralny plac miasta, na którym 
odbywały się targi, aż po dzień 

dzisiejszy. 
W czasie widowiska gru-

pa młodych tancerzy ze Środy 
Wielkopolskiej prowadzona przez 
Natalię Zys wykonała specjal-
nie przygotowany układ choreo-
grafi czny, m.in. do utworu „Quo 
vadis Domine?”. Dodajmy, że 
aranżacją wszystkich utworów 
muzycznych wykonanych podczas 
ceremoniału zajął się chór dzia-
łający przy Gimnazjum nr 1 pro-
wadzony przez Martę Gorczycę. 
Mixem i masteringiem podkładu 
muzycznego zajął się Krzysztof 
Wojciechowski.

W momencie odsłonięcia fi -
gur – zerwania przez członków 
Teatru OSOBNO ciemnych zasłon 
zakrywających rzeźby, w powie-
trze zostały wypuszczone sztucz-
ne ognie, które przez kilka minut 
rozświetlały niebo nad Starym 
Rynkiem. 

Po odsłonięciu fi gur nastąpiło 
ich poświęcenie, którego dokonał 
Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak. 
Biskup odprawił także modlitwę 
do Matki Bożej i św. Wawrzyńca 
prosząc o opiekę nad Środą 
Wielkopolską i kolejnymi pokole-
niami średzian. 

Ostatnim punktem ceremonia-
łu odsłonięcia i poświęcenia fi gur 
było przemówienie Wojciecha 
Ziętkowskiego, Burmistrza Środy 
Wielkopolskiej. Burmistrz po-
dziękował wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do powrotu fi gur 
na Stary Rynek i do zorganizowa-
nia uroczystości ich odsłonięcia. 

Ceremonia na Starym Rynku 
trwała około 30 minut. Podczas 
widowiska jego uczestnikom roz-
dane zostały specjalne foldery o fi -

gurach przygotowane przez Jacka 
Piotrowskiego, dyrektora Muzeum 
Ziemi Średzkiej w Koszutach. 

Figury z powrotem na rynku
Montaż odlanych z brązu fi gur 

Matki Bożej oraz św. Wawrzyńca 
na liczących prawie 5 m wyso-
kości kolumnach wykonanych z 
piaskowca odbył się w godzinach 
porannych w czwartek, 20 wrześ-
nia tego roku. Przypomnijmy, że 
wykonawcą fi gur był średzianin 
Adam Wójkiewicz. 

Postawienie fi gur na Starym 
Rynku wpisuje się w plan rewi-
talizacji tego zabytkowego pla-
cu, według wcześniej przyjętego 
projektu. Przypomnijmy, że kilka 
lat temu, w związku z podjęciem 
przez Gminę Środa Wielkopolska 
inwestycji polegającej na rewitali-
zacji Starego Rynku, został ogło-
szony konkurs na wykonanie kon-
cepcji zagospodarowania rynku. 

W konkursie przedstawione 
zostały dwie koncepcje rewitaliza-
cji. Pierwsza, historyczna, zakła-
dająca przywrócenie pierwotnego 
piękna placu poprzez umieszcze-
nie na nim rzeźb świętych oraz 
druga, nowoczesna. Ówcześni 
radni miejscy zdecydowali o wy-
borze pierwszej koncepcji. 

W 2011 roku na Starym Rynku 
zakończyły się prace związane z 
rewitalizacją placu. W tym roku 
zgodnie z wcześniejszym planem 
postanowiono o zlokalizowa-
niu fi gur Matki Bożej i Świętego 
Wawrzyńca. 

 Filip Waligóra

Figury powróciły na rynek
Po ponad 80 latach nieobecności na Stary Rynek w Środzie Wielkopolskiej powróciły fi gury Matki Bożej i św. Wawrzyńca. 
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie fi gur odbyło się w sobotę, 22 września tego roku. Ceremonię na rynku poprzedziła Msza 
Święta w Kolegiacie, której przewodniczył Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak. 

Organizatorzy uroczystości odsłonięcia i poświęce-
nia fi gur na Starym Rynku bardzo serdecznie dziękują 
za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu tej nieco-

dziennej uroczystości 

Księdzu Kanonikowi Januszowi Śmiglowi - pro-
boszczowi Kolegiaty, Chórowi działającemu przy 

Gimnazjum nr 1 prowadzonemu przez Martę Gorczycę, 
Grupie Tanecznej Natalii Zys, Teatrowi OSOBNO, Agacie 

Jasińskiej, Katarzynie Kicinskiej, Bernadecie Staszak 
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Usługom Komunalnym Sp. z o.o., Straży Miejskiej, 

Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, 
Restauracji „Pod Orłem” oraz spółce Środa XXI.

Montaż fi gury Matki Bożej

Prace nad fi gurą św. Wawrzyńca
Figury poświęcił 
Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak

wydarzenie
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Apel, którego inicjatorem jest 
Burmistrz Środy Wielkopolskiej 
Wojciech Ziętkowski, skierowa-
ny jest do samorządów Powiatów 
Średzkiego, Wrzesińskiego, 
Śremskiego, Jarocińskiego oraz 
do samorządów gminnych tworzą-
cych te powiaty. Apel skierowany 
jest także do wszystkich, którzy 
chcieliby wesprzeć inicjatywę bu-
dowy hospicjum. 

Dodajmy, że Gmina Środa 
Wielkopolska już od dłuższego 
czasu aktywnie wspiera ideę bu-
dowy Hospicjum im. Piotra Króla. 
Jak mówi wnioskodawca apelu 
Burmistrz Wojciech Ziętkowski, 
należy dołożyć wszelkich sta-
rań aby ta szlachetna inicjaty-

Apel Nr 3/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie wsparcia fi nansowego dla inicjatywy budowy Hospicjum 
im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Środa Wielkopolska, Rada 
Miejska w Środzie Wielkopolskiej występuje z następującym apelem:

§ 1. Radni Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej apelują do samorzą-
dów Powiatów: Średzkiego, Wrzesińskiego, Śremskiego, Jarocińskiego 
oraz samorządów Gmin wchodzących
 w skład wyżej wymienionych Powiatów o zaplanowanie środków fi nanso-
wych w budżetach niniejszych jednostek samorządu z przeznaczeniem na 
wsparcie budowy Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej. 
§ 2. Radni Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej apelują do organizacji 
społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli z Powiatów: Średzkiego, Wrze-
sińskiego, Śremskiego oraz Jarocińskiego o wsparcie budowy Hospicjum 
im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej poprzez przekazywanie środków 
fi nansowych bądź organizację różnego rodzaju zbiórek publicznych.
§ 3. Apel podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz opubli-
kowanie w lokalnej prasie  i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Wielko-
polskiej do przesłania Apelu do samorządów Powiatów: Średzkiego, Wrze-
sińskiego, Śremskiego, Jarocińskiego oraz Gmin tworzących te Powiaty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Piotr Mieloch

U Z A S A D N I E N I E

 Na początku 2012 roku po długiej i ciężkiej walce z chorobą 
nowotworową zmarł Piotr Król, współwłaściciel i prezes KNOTT Sp. z o.o., 
fi rmy działającej na terenie Powiatu Średzkiego. Zmarł w Niemczech, na 
oddziale paliatywnym szpitala w Traunstein, gdzie do końca mogła prze-
bywać z nim żona Barbara. Wspólnie spędzony czas przyniósł przekona-
nie, że oddział paliatywny, czy hospicjum, w którym we właściwy sposób 
sprawuje się opiekę nad chorym w schyłkowym okresie życia, to miejsce 
godnego życia do końca. Tak narodziła się idea budowy Hospicjum w Śro-
dzie Wielkopolskiej. Realizacją tej pięknej inicjatywy zajmuje się specjalnie 
powołane w tym celu Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra Króla”. 
 Budowa hospicjum wymaga dużych nakładów fi nansowych. Od 
kilku miesięcy Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra Króla” organizuje 
zbiórki publiczne, z których zebrane środki fi nansowe zostaną przeznaczo-
ne na budowę hospicjum. Inicjatywę budowy hospicjum aktywnie wspiera 
samorząd Gminy Środa Wielkopolska. 
 Hospicjum im. Piotra Króla, które ma powstać w Środzie Wielko-
polskiej, będzie służyć nie tylko mieszkańcom Gminy Środa Wielkopolska, 
ale również wszystkim mieszkańcom Powiatów: Średzkiego, Wrzesińskie-
go, Śremskiego, Jarocińskiego, dlatego Rada Miejska w Środzie Wiel-
kopolskiej wystąpiła do wyżej wymienionych samorządów z niniejszym 
apelem.

wa mogła zostać jak najszybciej 
zrealizowana. 

Apel w sprawie wsparcia fi -
nansowego dla inicjatywy bu-
dowy hospicjum w Środzie 
Wielkopolskiej skierowany jest do 
indywidualnych osób i organiza-
cji społecznych, a przede wszyst-
kim do samorządów powiato-
wych i gminnych, które sąsiadują 
z Powiatem Średzkim. - To hospi-
cjum ma również służyć mieszkań-
com tych jednostek samorządu – 
dodaje Wojciech Ziętkowski.

Poniżej publikujemy Apel 
Rady Miejskiej wraz z jego 
uzasadnieniem.

 Filip Waligóra

Pieniądze z Funduszu 
Sołeckiego przeznaczone powin-
ny być na realizację zadań gminy, 
które będą służyły poprawie życia 
mieszkańców danego sołectwa. 
Aby sołectwo otrzymało pienią-
dze, Rada Miejska musi podjąć 
uchwałę o wyodrębnieniu środków 
na Fundusz Sołecki do 31 marca w 
roku poprzedzającym rok, w któ-
rym środki będą wydatkowane.

O tym, na co konkretnie prze-
znaczone zostaną środki, decydują 
mieszkańcy podczas zebrań so-
łeckich. Do 30 września br. soł-
tysi mieli obowiązek dostarczyć 
do siedziby Urzędu Miejskiego 
wykaz dotyczący planowanego 
wykorzystania przekazanych so-
łectwu funduszy. W ramach przy-
znanych środków można m. in. 
zadbać o porządek we wsi (stawia-
jąc kosze na śmieci) czy naprawić 
chodniki. W ustawie o funduszu 
sołeckim zawarty jest wzór, dzię-
ki któremu obliczyć można wyso-
kość środków przypadających na 
dane sołectwo. Wzór opiera się na 
liczbie mieszkańców.    

Pieniądze otrzyma 38 sołectw 
wchodzących w skład Gminy 
Środa Wielkopolska. Te sołe-
ctwa zamieszkuje łącznie 8 753 
mieszkańców. Na fundusz sołe-
cki w roku 2013 Gmina ze swoje-
go budżetu przeznaczy w sumie 
402.105,58 zł. 

Największą sumę pieniędzy 
otrzyma sołectwo Jarosławiec, 
które posiada 939 mieszkańców. 
Na ich potrzeby przekazane zo-
stanie 24.799,90 zł. Drugie pod 
względem liczby mieszkańców 
jest sołectwo Żabikowo, do któ-
rego, oprócz Żabikowa, należy 
także Słupia Wielka. Kwota, któ-
rą otrzyma to sołectwo wynosi 
22.270,31 zł. 

Wśród pozostałych sołectw 
jedenaście otrzyma kwotę powy-
żej 10.000,00 zł. Są to sołectwa: 
Babin, Bieganowo, Brodowo, 
Czarne Piątkowo, Kijewo, 
Koszuty, Mączniki, Pętkowo, 
Pławce, Szlachcin i Winna Góra. 
Liczba mieszkańców w tych so-
łectwach przekracza 200 osób. 
Najmniej, 37 osób, liczy sołectwo 
Lorenka. To sołectwo otrzyma 
środki fi nansowe w wysokości 
5.877,58 zł.

Jakub Rychtanek

W uroczystości udział wzięli: 
Wojciech Ziętkowski – Burmistrz 
Środy Wielkopolskiej, Tomasz 
Pawlicki – Starosta Średzki, 
Edward Matuszczak – syn pole-
głego żołnierza Jana Matuszczaka, 
rodzina Edmunda Kamińskiego - 
poległego pracownika Cukrowni 
Środa, przedstawiciele służb mun-
durowych, dyrektorzy średzkich 
szkół, uczniowie, harcerze oraz 
przedstawiciele organizacji spo-
łecznych i kombatanckich wraz z 
pocztami sztandarowymi. 

Po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego i przywitaniu gości 
uczestnicy uroczystości wysłu-
chali informacji o wydarzeniach, 
które miały miejsce w pierw-
szych dniach września 1939 roku 
w Środzie Wielkopolskiej. 
Następnie uczeń z klasy 

o profi lu wojskowym Liceum 
Ogólnokształcącego, które znaj-
duje się w budynku Zespołu 
Szkół Rolniczych, odczytał Apel 
Poległych. Uroczystość na cmen-
tarzu zakończyła się złożeniem 
kwiatów pod tablicami upamięt-
niającymi poległych w pierwszych 
dniach II Wojny Światowej.

1 i 4 września 1939 roku 
w wyniku wybuchu wojny śmierć 
ponieśli pracownicy cukrowni 
oraz żołnierze 55. Poznańskiego 
Pułku Piechoty - kapral Ludwik 
Wachowiak, strzelec Jan 
Matuszczak, strzelec Iwan Pron, 
strzelec Stanisław Obaj oraz strze-
lec Władysław Parat.

Organizatorem uroczy-
stości na cmentarzu było 
Starostwo Powiatowe w Środzie 
Wielkopolskiej. 

 Filip Waligóra

Zwycięzca przetargu zaopa-
trzy w energię elektryczną m.in. 
budynek Urzędu Miejskiego, 
Ratusz, Przepompownię Ścieków, 
pływalnię, Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, szkoły prowadzone 
przez Gminę, Ośrodek Kultury 
oraz Kino „Baszta”. 

Energia potrzebna do funkcjo-
nowania oświetlenia ulicznego i 
sygnalizacji świetlnej pochodziła 
będzie od wybranego dostaw-
cy. Gmina uprawniona jest do 
przeprowadzenia postępowania 
przetargowego oraz udzielenia za-
mówienia w imieniu wszystkich 
jednostek organizacyjnych. 

Każda jednostka zawrze jed-
nak oddzielną umowę ze zwy-
cięzcą przetargu. Termin wyko-
nania zamówienia potrwa od 1 
stycznia 2013 roku do 31 grudnia 
2013 roku. Z przyczyn formalno-
-prawnych zamawiający dopusz-
cza zmianę terminu rozpoczęcia 
wykonania zamówienia, ale nie 
jego zakończenia. 

Szacunkowe zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną dla 

obiektów na 2013 rok wynosi 
1 474 088,00 kWh. Potencjalny 
dostawca musi posiadać obowią-
zującą koncesję na prowadzenie 
działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu energią elektrycz-
ną, wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki.

Kryterium oceny ofert w prze-
targu stanowi najniższa cena. 
Specyfi kacja istotnych warunków 
zamówienia znajduje się na stro-
nie internetowej www.srodawlkp.
biuletyn.net. Można ją także 
otrzymać w pok. 220 w Urzędzie 
Miejskim. 

Ostateczny termin składania 
ofert lub wniosków o dopuszcze-
nie do udziału w postępowaniu 
upływa jutro, 5 października. 
Oferty należy składać w sekre-
tariacie Urzędu Miejskiego (pok. 
214). Następnie, w ciągu 30 dni od 
ostatecznego terminu składania 
ofert, zwycięzca zwiąże się umo-
wami z jednostkami organizacyj-
nymi, które będą stanowiły punkt 
odbioru energii. 

 Jakub Rychtanek

Ile na Fundusz 
Sołecki?
W marcu tego roku Rada 
Miejska zdecydowała ile 
środków z budżetu gminy 
wyodrębnione zostanie 
na Fundusz Sołecki w 2013 
roku. Wysokość kwoty ob-
liczona została na podsta-
wie liczby mieszkańców w 
danym sołectwie. 

Upamiętnili pierwsze 
ofi ary wojny
W południe, 4 września tego roku, na średzkim cmentarzu od-
była się uroczystość upamiętniająca ludność cywilną oraz żoł-
nierzy 55. Poznańskiego Pułku Piechoty, którzy zginęli w pierw-
szych dniach II Wojny Światowej w Środzie Wielkopolskiej. 

Kto dostawcą energii 
w 2013 roku?
Gmina Środa Wielkopolska ogłosiła 26 września br. przetarg 
nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla Urzędu 
Miejskiego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy.

Apelują o pomoc dla hospicjum
Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 27 
września tego roku, radni podjęli Apel w sprawie wsparcia fi -
nansowego dla inicjatywy budowy Hospicjum im. Piotra Króla 
w Środzie Wielkopolskiej.
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Żłobek prowadzony przez 
Środę XXI byłby pierwszą taką 
placówką działającą na terenie 
Gminy Środa Wielkopolska. Do 
tej pory w naszym mieście nie 
funkcjonował odrębny żłobek.

Jak mówi Andrzej 
Chmielewski, naczelnik Wydziału 
Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu 
Miejskiego, jeszcze kilka lat 
temu w Przedszkolu nr 4 przy ul. 
Staszica istniał oddział żłobkowy. 
Jednak kolejne kontrole nadzo-
ru pedagogicznego wskazały, że 
funkcjonowanie tego oddziału w 
jednym zespole z przedszkolem 
jest niezgodne z przepisami pra-
wa. - Podjęliśmy zatem decyzję o 
likwidacji oddziału żłobkowego – 
dodaje Andrzej Chmielewski. 

Jak powiedział w rozmowie z 
redakcją  Marcin Bednarz, proku-
rent spółki Środa XXI, wydaje się, 
że w naszej gminie jest zapotrze-
bowanie na żłobek. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom wszyst-
kich mieszkańców Gminy spółka 
zamierza taki żłobek uruchomić. 
To czy zostanie on otwarty w 
pierwszych miesiącach 2013 roku 
zależy od zainteresowania rodzi-
ców posłaniem swoich dzieci do 
tej placówki.

Spółka Środa XXI chciałaby 
utworzyć w żłobku 6 oddziałów, 
z których każdy miałby pod swo-
ją opieką 8 dzieci. Na jedną grupę 
miałoby przypadać 1,5 opiekuna, 

mimo, że zgodnie z przepisami, 
wystarczyłby tylko jeden. Ponadto 
dzieci będą miały zapewnioną 
opiekę pielęgniarską. 

Żłobek w ramach odpłatności 
będzie działał 10 godzin. Jeśli by-
łaby konieczność pozostawienia 
dziecka w żłobku powyżej 10 go-
dzin, spółka za ustawową odpłat-
nością zapewni taką możliwość. 
Jak mówi Marcin Bednarz, na 
chwilę obecną trudno powiedzieć 
jaka będzie odpłatność za żłobek. 
Prawdopodobnie będzie się ona 
wahać w granicach od 600 zł do 
800 zł miesięcznie, tak, jak ma 
to miejsce w sąsiednich gminach, 
gdzie funkcjonują żłobki. 

Pierwsze spotkanie infor-
macyjne dla rodziców chcących 
posłać swoje dzieci do żłobka, 
dotyczące m.in. warunków fi nan-
sowania placówki, odbyło się w 
piątek, 28 września tego roku, o 
godzinie 17.00 w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego. Chęć udziału 
w spotkaniu potwierdzili rodzi-
ce 17 dzieci. Podczas spotkania 
rodzice 10 dzieci zadeklarowali 
posłanie maluchów do żłobka, co 
już pozwala spółce na utworzenie 
dwóch grup. 

Spółka nadal będzie prowa-
dziła nabór do żłobka. Więcej in-
formacji na temat żłobka zaintere-
sowane osoby mogą uzyskać pod 
numerem telefonu (61) 286 77 49 
lub 661 648 754.  Filip Waligóra

Od 1 września tego roku mie-
sięczna dotacja na jednego przed-
szkolaka przyznawana niepublicz-
nej placówce oświatowej wynosi 
415,20 zł. Dodajmy, że jeszcze w 
maju tego roku wysokość tej dota-
cji wynosiła 398, 96 zł. 

Jak wyjaśnia Andrzej 
Chmielewski, naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego, zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej z 25 maja 2011 
roku wysokość dotacji udziela-
na niepublicznym przedszkolom 
z budżetu gminy jest równa 75% 
ustalonych w budżecie wydatków 
bieżących ponoszonych na ucz-
niów w przedszkolach publicz-
nych prowadzonych przez Gminę. 

Obecnie utrzymanie dziecka w 
przedszkolu publicznym kosztuje 
budżet gminy 553,61 zł. - 75% tej 
kwoty stanowi dotację jaką Gmina 
zobowiązana jest miesięcznie 
przekazać przedszkolom niepub-
licznym na jedno dziecko uczęsz-
czające do przedszkola – mówi 
Andrzej Chmielewski.

Dodajmy, że wysokość dotacji 
nie jest stała i ulega zmianie kilka 
razy do roku w zależności od wy-
sokości wydatków ponoszonych 
przez Gminę na dziecko uczęsz-
czające do przedszkola publiczne-
go . W tym roku wysokość dotacji 
zmieniła się już trzeci raz i obec-
nie jest najwyższa. 

 Filip Waligóra

Od września do Szkoły 
Podstawowej w Pławcach pla-
nowo miało chodzić 9 dzie-
ci z Borzejewa. Stało się jed-
nak inaczej. Jak powiedziała 
redakcji dyrektor szkoły Barbara 
Skowrońska, rodzice 6 uczniów 
z Borzejewa zadeklarowali, że z 
początkiem nowego roku szkolne-
go będą  posyłać swoje dzieci do 
szkoły w Dominowie. W związku 
z tą zmianą w szkole w Pławcach 
pozostało tylko 3 uczniów z 
Borzejewa. - Uczęszczają oni do 
klasy VI – dodaje dyrektor szkoły. 

Jak mówi Andrzej 
Chmielewski, naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego, pomimo, że Borzejewo 
leży w Gminie Dominowo i obszar 
tej miejscowości podlega pod ob-
wód podstawówki w Dominowie, 
to do tej pory rodzice uczniów z 
Borzejewa decydowali o posyła-
niu swoich dzieci do szkoły pod-
stawowej w Pławcach. Tym razem 
rodzice 6 uczniów podjęli decy-
zję o posłaniu swoich dzieci do 

szkoły w Dominowie, której ob-
wód obejmuje obszar Borzejewa. 
- Dzieci, których spodziewaliśmy 
się w szkole w Pławcach poszły do 
szkoły w Dominowie, czyli zgod-
nie z ustaloną rejonizacją – wyjaś-
nia Andrzej Chmielewski. 

Przejście uczniów z Borzejewa 
do szkoły w Dominowie wpłynie 
na wzrost kosztów utrzymania 
placówki w Pławcach. - W tak ma-
łej szkole każdy uczeń ma wpływ 
na jej kondycję fi nansową – po-
wiedział w rozmowie z redakcją 
Marcin Bednarz, naczelnik Biura 
Obsługi Burmistrza.  

Z przeprowadzonej przez 
Urząd Miejski symulacji wyni-
ka, że zgodnie z rejonizacją, w 
ciągu kolejnych kilku lat do roku 
szkolnego 2018/2019, średnia ilość 
uczniów w jednej klasie szkoły 
w Pławcach wyniesie 11,5 osoby. 
Dodajmy, że w szkole zorganizo-
wanych jest 6 oddziałów, po jed-
nym w każdym roczniku. 

Obecnie utrzymanie szkoły 
w Pławcach kosztuje około 1 mln 

zł rocznie. Subwencja oświatowa 
z budżetu państwa jaką otrzymu-
je Gmina Środa Wielkopolska na 
prowadzenie szkoły pokrywa bli-
sko 50% kosztów jej utrzymania, 
a powinna pokrywać wszystkie 
koszty funkcjonowania szkoły. W 
związku z tym brakujące środki 
fi nansowe na prowadzenie szkoły 
pokrywane są z budżetu Gminy 
Środa Wielkopolska.

Zgodnie z zasadami przy-
znawania subwencji, ustalony-
mi przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, żeby Gmina nie mu-
siała fi nansować utrzymania pla-
cówki z budżetu gminy, jedna kla-
sa w szkole w Pławcach powinna 
liczyć średnio 24 uczniów.

Dodajmy, że w powyższych 
wyliczeniach nie uwzględnia się 
oddziału zerówki funkcjonującej 
w szkole. Gmina nie otrzymuje 
subwencji z budżetu państwa na 
prowadzenie zerówek. 

 Filip Waligóra

Wraz z rozpoczęciem nowe-
go roku szkolnego gminna spół-
ka Środa XXI uruchomiła nie-
publiczne przedszkola dla dzieci 
trzyletnich. Funkcjonują one 
w obiektach gminnych. Za dzier-
żawę pomieszczeń w tych bu-
dynkach spółka płaci Gminie 
Środa Wielkopolska miesięczny 
czynsz w wysokości 6.168,08 zł. 
Poza czynszem spółka pokry-
wa również wszystkie pozostałe 
koszty związane z utrzymaniem 
i eksploatacją tych pomieszczeń, 
np. opłatę za wodę, ścieki, energię 
elektryczną czy ogrzewanie. 

Jak mówi Marcin Bednarz, 
prokurent Środy XXI, gdyby spół-
ka prowadziła wszystkie oddziały 
przedszkolne, które obecnie dzia-
łają w przedszkolach gminnych, to 
Gmina otrzymywałaby miesięcz-
ny czynsz dzierżawny od spółki w 
wysokości ponad 48 tysięcy zł, co 
rocznie daje kwotę prawie 600 tys. 
zł. - Za taką kwotę gmina mogłaby 
prowadzić żłobek dla 100 dzieci, 
czy wyremontować obiekty przed-
szkolne – dodaje Marin Bednarz. 

Warto zauważyć również, 
że zgodnie z przepisami prawa 
Gmina Środa Wielkopolska zobo-

wiązana jest do dotowania pobytu 
dziecka w przedszkolu. 

Dotacja taka dla jedne-
go dziecka uczęszczającego do 
przedszkola publicznego wynosi 
miesięcznie 553,61 zł, natomiast 
dla dziecka uczęszczającego do 
przedszkola niepublicznego, w 
tym do przedszkoli prowadzonych 
przez Środę XXI - 415,21 zł. 

 
 Filip Waligóra

Uczniowie z Borzejewa nie będą już 
uczyć się w Pławcach
Z początkiem roku szkolnego 2012/2013 do Szkoły Podstawowej w Pławcach przesta-
ła  uczęszczać większość uczniów mieszkających w Borzejewie. Choć miejscowość ta 
wchodzi w skład obwodu podstawówki w Dominowie, to do tej pory rodzice uczniów z 
Borzejewa posyłali swoje dzieci do szkoły w Pławcach. 

Więcej na oświatę
Środa XXI Sp. z o.o. za wynajem pomieszczeń w obiektach gminnych, w 
których prowadzone są 4 oddziały przedszkolne dla dzieci trzyletnich, pła-
ci Gminie Środa Wielkopolska miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 
6.168,08 zł. Dodatkowo przedszkola należące do spółki otrzymują mniej-
szą dotację na utrzymanie dziecka w przedszkolu, aniżeli przedszkola pub-
liczne. Takie warunki utrzymania przedszkoli Środy XXI procentują tym, że 
Gmina Środa Wielkopolska zdobędzie dodatkowe środki fi nansowe, które 
będzie mogła przeznaczyć na różnego rodzaju działania oświatowe.

Większa dotacja dla przedszkoli
Z początkiem nowego roku szkolnego dotacja udzielana 
z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli działa-
jących na terenie Gminy Środa Wielkopolska wrosła do 
415,20 zł za przedszkolaka, czyli o ponad 16 zł.

Żłobek w Środzie?
Gminna spółka Środa XXI zamierza w pierwszych miesią-
cach 2013 roku uruchomić żłobek dla dzieci w wieku od 
20 tygodnia do 2,5 roku życia. W piątek, 28 września tego 
roku, spółka zorganizowała pierwsze spotkanie informa-
cyjne dla zainteresowanych rodziców. 
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Wraz z nowym rokiem szkol-
nym 2012/2013 rozpoczęły dzia-
łalność przedszkola niepublicz-
ne gminnej spółki Środa XXI. 
W sumie powstało pięć nowych 
przedszkolnych grup trzylatków. 
Nabór do przedszkoli Środy XXI 
cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem, dlatego spółka postano-
wiła utworzyć dodatkowy oddział, 
którym jest Filia Przedszkola 
Niepublicznego „Koniczynka”. 
Nowy oddział mieści się w budyn-
ku przy ulicy Marcinkowskiego 
17. 

Obiekt spełnia wszelkie wy-
mogi budowlane i sanitarne po-
zwalające na prowadzenie przed-
szkola. Powierzchnia lokalu 

„Ważki” przy ulicy Marcinkowskiego

18 września 2012 roku, u zbiegu ulic Marcinkowskiego i 
Brodowskiej, rozpoczęła działalność Filia Niepublicznego 
Przedszkola „Koniczynka” z ulicy Górki.

przedszkolnego wynosi 120 m2. 
W jego skład wchodzą: sala zajęć, 
szatnia, toalety, pomieszczenia 
przeznaczone do obsługi dzieci 
oraz zaplecze socjalne dla per-
sonelu. Dzieci uczęszczające do 
nowego oddziału przedszkolnego 
mają również do dyspozycji ogród 
przedszkolny na terenie przyle-
głym do budynku fi lii.

 
Pierwsze zajęcia w nowym 

lokalu przedszkolnym dla dzieci 
trzyletnich, które w utworzonej 
fi lii tworzą grupę „Ważki”, od-
były się 18 września. W nowym 
oddziale pracuje 5 osób, w tym 2 
nauczycielki.

 Filip Waligóra

Sala zajęciowa

Do szkół i przedszkoli prowa-
dzonych przez miasto uczęszcza 
łącznie 2913 dzieci. 

Edukacja najmłodszych
W funkcjonujących na terenie 

gminy 4 przedszkolach publicz-
nych, fi lii w Słupi Wielkiej, oraz 
7 przedszkolach niepublicznych, 
a także 3 przedszkolach dla dzie-
ci trzyletnich, które od tego roku 
prowadzi spółka Środa XXI, czas 
na nauce i zabawie spędza 452 
dzieci. Do „zerówek” uczęszcza 
350 dzieci. Natomiast naukę w I 
klasie szkoły podstawowej rozpo-
częło w tym roku 308 uczniów. 

Liczba wszystkich dzieci 
uczęszczających do szkół pod-
stawowych prowadzonych przez 
Gminę wynosi 1801. Najwięcej, 
bo aż 799 dzieci, uczy się w Szkole 
Podstawowej Nr 3.

Większa „Jedynka”, nowy 
„Keglik”

Jedynym gimnazjum na tere-
nie miasta, prowadzonym przez 

Gminę Środa Wielkopolska, jest 
Gimnazjum Nr 1. Do „Jedynki” 
przeniesiono wszystkie klasy 
oraz nauczycieli ze zlikwidowa-
nego Gimnazjum Nr 2. Mimo 
zmian, dyrektor placówki Jadwiga 
Wieland nie obawia się o efektyw-
ność funkcjonowania szkoły. 

Łącznie w średzkim gimna-
zjum uczy się 572 uczniów, z któ-
rych 196 właśnie rozpoczęło swoją 
przygodę na tym etapie edukacji 
w ośmiu pierwszych klasach. Klas 
drugich jest 7 (164 uczniów), a 
trzecich 10 (212 uczniów). 

Oprócz Gimnazjum Nr 1, 
Gmina Środa Wielkopolska pro-
wadzi jeszcze gimnazjum przy 
Zespole Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Słupi Wielkiej. 
Tam uczęszcza 88 uczniów. 

Na terenie gminy funkcjo-
nują także niepubliczne gimna-
zja. Są to: gimnazjum w Zespole 
Szkół Akademickich oraz gim-
nazjum „Keglik” w Liceum 

Rok szkolny rozpoczęty
Rok szkolny 2012/2013 zainaugurowany został 3 września 
br. i potrwa do 23 czerwca 2013 r. 

Ogólnokształcącym, które rozpo-
częło działalność w tym roku.

Pracownicy oświatowi i szkol-
ny kalendarz

W szkołach podstawowych i 
gimnazjach pracuje łącznie 262 
nauczycieli. Najwięcej zatrud-
nia Szkoła Podstawowa Nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi – 
uczy tutaj 74 nauczycieli. Oprócz 
tego w szkołach zatrudnionych 
jest 79 pracowników obsługi. 
Natomiast w publicznych przed-
szkolach opiekunów jest 42, a pra-
cowników obsługi 24.   

W tym roku szkolnym uczniów 
czeka kilka dłuższych przerw w 
nauce, m.in. w dniach 23 grudnia 
2012 r. – 1 stycznia 2013 r. (bożo-
narodzeniowa przerwa świątecz-
na), 14 – 27 stycznia 2013 r. (ferie 
zimowe) czy 1 - 5 maja 2013 r.( 
majówka). 

 Jakub Rychtanek

Gimnazjum Nr 2 i Szkoła 
Podstawowa Nr 3 funkcjonowa-
ły w jednym budynku mieszczą-
cym się przy ul. 20 Października 
2. Placówka była przepełniona, a 
uczniowie zmuszeni byli uczęsz-
czać do niej na dwie zmiany. 

Z roku na rok malała z kolei 
liczba uczniów w Gimnazjum 
Nr 2. W związku z tym, nauczy-
cielom zmniejszały się godziny 
pracy. Skutkiem tego z dniem 1 
września br. nastąpiła likwidacja 
Gimnazjum Nr 2. 

Uczniowie ze zlikwidowa-
nej placówki kontynuują teraz 
naukę w Gimnazjum Nr 1. Do 
„Jedynki” przeniesiono też więk-
szość nauczycieli z „Dwójki”. 
Część nauczycieli po zamknięciu 
Gimnazjum nr 2 zatrudniona zo-
stała w innych szkołach miejskich, 
prowadzonych przez Gminę Środa 
Wielkopolska. Co ważne, żaden 
nauczyciel nie został zwolniony, 
a połączenie obu placówek za-
pewniło wypełnienie wszystkich 

etatów. 
Przeprowadzenie procedury 

likwidacyjnej Gimnazjum Nr 2 
było niezbędne, ponieważ ustawa 
o systemie oświaty nie przewiduje 
procedury łączenia dwóch placó-
wek tego samego typu w zespół. W 
Gimnazjum Nr 1 uczniowie mają 
zapewnioną wystarczającą ilość 
sal lekcyjnych, zaplecze sportowo 
rekreacyjne, świetlicę, stołówkę 
oraz aulę na potrzeby imprez kul-
turalnych. Przeniesienie placówki 
z ul. 20 Października nie wpłynęło 
też znacząco na wydłużenie drogi 
uczniów do szkoły. 

Przed tą zmianą uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 3 pozo-
stawali w szkole nawet do godziny 
17:00, gdyż budynek szkolny wy-
korzystywany był zarówno przez 
podstawówkę, jak i gimnazjum. 
Od tego roku szkoła podstawowa 
w pełni może korzystać z budyn-
ku, dzięki czemu znacznie polep-
szyły się warunki pracy, a zajęcia 
trwają teraz do godziny 13:40. 

Większa powierzchnia, jaką 
zyskała szkoła podstawowa, daje 
możliwość prowadzenia więk-
szej ilości zajęć pozalekcyjnych, 
co wpływa na rozwój zaintereso-
wań uczniów. Szkoła jest także 
w stanie kształcić większą ilość 
dzieci, dzięki czemu w tym roku 
szkolnym do klasy I przyjęto dwa 
roczniki. 

Należy także zauważyć, że 
mamy obecnie do czynienia z 
wchodzącym do szkół podstawo-
wych wyżem demografi cznym. 
W związku z tym konieczne 
było pozyskanie dodatkowych sal 
lekcyjnych.

W Szkole Podstawowej Nr 3 
uczy się 799 uczniów, nad którymi 
opiekę sprawuje 72 nauczycieli. 
W tym roku szkolnym w „Trójce” 
funkcjonuje 30 oddziałów - w każ-
dej z klas od I do VI utworzono 5 
oddziałów.

 
 Jakub Rychtanek

Zmiany korzystne dla wszystkich
W związku z likwidacją Gimnazjum Nr 2, uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 3 mają większy komfort pracy, a co najważniejsze, nauka przebiega 
teraz w systemie jednozmianowym. Na przeprowadzonych zmianach 
zyskali także nauczyciele uczący w gimnazjum, jak i sami gimnazjaliści.

Była to już 19. edycja mię-
dzynarodowej kampanii „Clean 
up the World”, znanej w Polsce 
jako „Sprzątanie świata – Polska”. 
Hasło tegorocznej edycji akcji to: 
„Kocham, lubię, szanuję… nie 
śmiecę”. 

Organizatorzy akcji mówią, 
że ich celem jest zachęcenie do 
refl eksji nad stosunkiem do ota-
czającego nas świata. Wystarczy 
mieć szacunek, który nie pozwoli 
nam wyrzucać śmieci do lasu czy 
na pobocza dróg. 

Krajowym koordynatorem 
przedsięwzięcia jest Fundacja 
Nasza Ziemia, zaś lokalnymi or-
ganizatorami są tysiące szkół, sa-
morządów i lokalnych organizacji 
społecznych. Sprzątanie świata 
jest największą inicjatywą eko-
logiczną w Polsce. Każdego roku 
bierze w niej udział ponad milion 
wolontariuszy. 

W Gminie Środa Wielkopolska 
sprzątanie wyznaczonych wcześ-
niej obszarów przeprowadzono 14 
września. Do akcji włączyło się 
7 szkół. Gmina zakupiła dla nich 
worki foliowe i rękawice. 

Uczniowie aktywnie uczest-
niczyli w akcji i posprząta-
li wiele miejsc publicznych. 
Wyznaczone zostały też punk-
ty, z których odpady zostały 
odebrane. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 2, Gimnazjum 
Nr 1 oraz szkół w Pławcach, Słupi 
Wielkiej, Starkówcu Piątkowskim 
i Jarosławcu wysprzątali teren wo-
kół placówek. Dodatkowo gimna-
zjaliści z „Jedynki” zebrali śmieci 
z ul. Niedziałkowskiego. Z kolei 
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 
3 posprzątali teren ul. Olimpijskiej 
i rejon kolejki wąskotorowej. 

 Jakub Rychtanek

Sprzątali świat po raz 19.  
Jak co roku uczniowie średzkich szkół wzięli udział w ak-
cji „Sprzątanie świata – Polska”. Sprzątanie przez uczniów 
wcześniej wyznaczonych obszarów odbyło się w dniach 14 – 16 
września. 

oświata
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Z danych zebranych przez 
Urząd Miejski wynika, że z po-
czątkiem września pierwszy raz 
do przedszkola zostało posłanych 
281 dzieci, w tym 225 trzylatków 
oraz 56 dzieci w wieku czterech 
lat i więcej. W porównaniu z mi-
nionym rokiem szkolnym liczba 
zapisanych pierwszy raz do przed-
szkoli dzieci jest o 110 niższa. 
Oznacza to, że w tym roku utwo-
rzono o pięć grup przedszkolnych 
mniej, niż w roku ubiegłym. Jak 
można obliczyć, w zeszłym roku 
pierwszy raz do przedszkoli dzia-
łających na terenie Gminy Środa 
Wielkopolska posłanych zostało 
aż 391 dzieci.

Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego Andrzej Chmielewski 
zauważa, że sprawdzają się pro-
gnozy Gminy, które wskazywa-
ły, że z każdym kolejnym rokiem 
szkolnym do przedszkoli będzie 
posyłanych coraz mniej dzieci. 
Obecnie na terenie Gminy Środa 
Wielkopolska działa łącznie 15 
przedszkoli publicznych i niepub-
licznych. W tym, 11 z tych placó-
wek, przeprowadziło w bieżącym 
roku nabór do grup trzylatków. - 
Grup trzyletnich nie prowadzą w 
tym roku przedszkola publiczne 
działające na terenie miasta – do-
daje Andrzej Chmielewski.

Według danych Urzędu 
Miejskiego w kolejnym roku 
szkolnym 2013/2014 liczba dzie-
ci, które pierwszy raz zostaną 
posłane do przedszkoli, powinna 
utrzymać się na dotychczasowym 

poziomie. Takie przewidywania 
wynikają z faktu, że liczba dzieci, 
które w przyszłym roku skończą 
trzy lata i będą mogły rozpocząć 
naukę w przedszkolu jest zbliżona 
do liczby  tegorocznych trzylat-
ków. - W przyszłym roku nabór 
do grup trzyletnich przeprowadzi 
najprawdopodobniej 12 placówek, 
co przy prognozowanej liczbie 
trzylatków, które pójdą do przed-
szkola,  pozwala każdemu z przed-
szkoli na utworzenie maksymalnie 
jednej grupy – wyjaśnia Marcin 
Bednarz, naczelnik Biura Obsługi 
Burmistrza Urzędu Miejskiego. 

O wiele gorsze prognozy do-
tyczące spadku liczby dzieci 
w przedszkolach przewidywa-
ne są na rok szkolny 2014/2015. 
Wówczas liczba dzieci w wieku 
trzech lat, które będą mogły pójść 
do przedszkola, będzie o 15% niż-
sza niż obecnie. Oznacza to, że po 
raz pierwszy do przedszkola po-
słanych zostanie ponad 50 dzieci 
mniej, niż ma to miejsce w tym 
roku. 

Co więcej, zgodnie z założe-
niami rządu, we wrześniu 2014 
roku wszystkie sześciolatki obo-
wiązkowo mają pójść do szkoły. 
Wówczas część rodziców zdecy-
duje się na posłanie swoich pięcio-
letnich dzieci do zerówek działają-
cych w szkołach.

Dodajmy, że obecnie w Gminie 
Środa Wielkopolska do przed-
szkoli uczęszcza około 950 dzieci. 
Za dwa lata szacunkowo liczba ta 
spadnie do około 700 dzieci. 

 Filip Waligóra

O 110 mniej przyjętych
W obecnym roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy 
do przedszkola poszło 281 dzieci. Jest to aż o 110 dzieci 
mniej niż w roku ubiegłym. Jak wskazują prognozy, 
w kolejnych latach pierwszy raz do przedszkola po-
słanych zostanie jeszcze mniej dzieci.

W tym roku o dofi nansowanie 
zakupu podręczników w ramach 
„Wyprawki szkolnej” mogli ubie-
gać się uczniowie rozpoczynający 
naukę w klasach I szkoły pod-
stawowej pochodzący z rodzin, 
w których dochód na osobę nie 
przekracza 504 zł netto. Z udziela-
nego w ramach programu wspar-
cia fi nansowego mogli także sko-
rzystać uczniowie rozpoczynający 
naukę w klasach II - IV szkoły 
podstawowej  oraz w klasie I szko-
ły ponadgimnazjalnej pochodzący 
z rodzin, w których dochód netto 
na osobę nie przekracza kwoty 351 
zł netto. 

Dodatkowo programem 
„Wyprawka szkolna” objęci zosta-
li uczniowie niepełnosprawni oraz 
uczniowie klas II – IV szkoły pod-
stawowej pochodzący z rodzin, 
w których dochód na osobę jest 

wyższy aniżeli 351 zł netto, jednak 
których sytuacja jest trudna zgod-
nie z zapisem określonym w prze-
pisach o pomocy społecznej.

Jak informuje Andrzej 
Chmielewski, naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu, do 
Urzędu Miejskiego przekazano 
ze szkół łącznie 239 wniosków 
o dofi nansowanie zakupu pod-
ręczników w ramach rządowego 
programu „Wyprawka szkolna”. 
O rządową pomoc ubiega się 138 
uczniów z klas  I-IV szkół pod-
stawowych,  36 uczniów z klas I 
szkół ponadgimnazjalnych oraz 
46 uczniów niepełnosprawnych. 
Do szkół wpłynęło też 19 wnio-
sków od uczniów znajdujących 
się w trudnej sytuacji, którzy po-
chodzą z rodzin, gdzie dochód na 
osobę jest wyższy niż 351 zł netto. 

Obecnie wnioski są weryfi ko-

239 wniosków 
na „Wyprawkę szkolną”
Z dniem 10 września tego roku upłynął termin składania 
wniosków o dofi nansowanie zakupu podręczników w ra-
mach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W su-
mie złożonych zostało 239 takich wniosków.

wane. Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów zwrot kosztów 
zakupu podręczników w ramach 
„Wyprawki szkolnej” nastąpi do 
15 listopada tego roku. 

Przypomnijmy, że program 
rządowy „Wyprawka szkolna” 
jest odpowiedzią na zmianę pod-
stawy programowej, która została 
zarządzona przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej w 2008 roku. 
Wprowadzenie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogól-
nego wiąże się z koniecznością 
dopuszczenia do użytku szkol-
nego nowych podręczników dla 
uczniów. „Wyprawka szkolna” ma 
na celu pomóc w zakupie podręcz-
ników uczniom pochodzącym z 
rodzin, dla których zakup książek 
stanowiłby znaczne utrudnienie.  

 Filip Waligóra

17 września 1939 roku 
na Łąkach Kijewskich hitle-
rowcy rozstrzelali 21 osób: 
Franciszka Andrzejczaka, 
Stanisława Burzę, Ludwika 
Dobronia, Feliksa Kamińskiego, 
Kazimierza Kędziorę, Czesława 
Kozłowskiego, Tadeusza 
Łopatkę, Józefa Małeckiego, 
Macieja Marcinkowskiego, 
Leona Marcinkowskiego, Jana 
Michalaka, Wincentego Miśko, 
Stanisława Wąskowiaka, Stefana 
Wielanda oraz 7 osób o nieustalo-
nych nazwiskach. 

Obchody 73. rocznicy rozstrze-
lania mieszkańców ziemi średzkiej 
rozpoczęły się o godzinie 19.00 na 
Łąkach Kijewskich przy pomni-
ku upamiętniającym to tragiczne 

wydarzenie. Podczas uroczystości 
delegacje, na czele z Burmistrzem 
Wojciechem Ziętkowskim oraz 
Starostą Tomaszem Pawlickim, 
złożyły okolicznościowe wiązanki 
kwiatów. 

Następnie przy akompania-
mencie średzkiej Orkiestry Dętej 
uczestnicy uroczystości - pocz-
ty sztandarowe, przedstawiciele 
władz samorządowych, ucznio-
wie szkół i delegacje organiza-
cji pozarządowych - przemasze-
rowali ul. Niedziałkowskiego 
i ul. Dąbrowskiego na Stary 
Rynek. Tutaj, pod tablicą pamięci 
zamieszczoną na budynku sądu, 
odczytany został Apel Poległych 
i złożone zostały wiązanki 
kwiatów. 

Warto dodać, że podczas 
przemarszu wiązanki kwiatów 
złożone zostały również pod po-
mnikiem znajdującym się naprze-
ciw cukrowni. Pomnik ten upa-
miętnia pierwsze ofi ary II Wojny 
Światowej w Środzie – pracowni-
ków cukrowni. 

Tegoroczna uroczystość rocz-
nicowa, której organizatorem po 
raz kolejny było Bractwo Kurkowe, 
zakończyła się na Starym Rynku 
ślubowaniem uczniów klasy 
pierwszej o profi lu policyjnym 
z Zespołu Szkół Zawodowych. 
Potwierdzeniem złożonego przez 
uczniów ślubowania było wręcze-
nie im legitymacji szkolnej.

 Filip Waligóra

Pamięć i ślubowanie
Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku 17 września 
średzkie Bractwo Kurkowe zorganizowało uroczystość patriotycz-
ną upamiętniającą rozstrzelanie przez hitlerowców 21 mężczyzn 
na Łąkach Kijewskich. Obchody rocznicy zakończyły się na Starym 
Rynku ślubowaniem uczniów klasy pierwszej o profi lu policyjnym 
z Zespołu Szkół Zawodowych.  

Delegacja władz samorządowych składająca kwiaty na Łąkach Kijewskich

oświata • uroczystości rocznicowe
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Za kwotę ponad 500 tysięcy zł 
zostanie wybudowana w Brodowie 
remiza strażacka dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Wykonawcą in-
westycji jest Przedsiębiorstwo 
Budowlano – Handlowe Stanisław 
Hadrzyński z Kotlina. 

Jak powiedział w rozmowie 
z redakcją Michał Orłowski, na-
czelnik Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Urzędu Miejskiego, 
zakończone zostały już roboty 
budowlane związane z budową 
remizy. Obecnie wykonywane są 
prace wykończeniowe wewnątrz 
budynku. 

Straż w Brodowie będzie mia-
ła do dyspozycji pomieszczenia 
techniczne, trzy garaże dla wozów 

Nowe obiekty dla OSP
Dobiega końca budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brodowie. Wszelkie prace związane z budową remizy 
mają zakończyć się do 31 października. Poza budową tego obiektu 
trwa także budowa strażnicy dla OSP w Mącznikach. 

bojowych oraz pomieszczenie so-
cjalne dla strażaków. - Budowa re-
mizy w Brodowie jest dla Gminy 
Środa Wielkopolska ważną inwe-
stycją - dodaje Michał Orłowski. 

W Brodowie prężnie działa 
oddział OSP mający duże zna-
czenie dla bezpieczeństwa poża-
rowego Gminy. Przypomnijmy, 
że budowa nowego obiektu dla 
straży w Brodowie jest spowo-
dowana tym, że istniejąca straż-
nica stoi na gruncie prywatnym i 
właściciel działki wypowiedział 
straży umowę. - Mam nadzieję, 
że członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brodowie już niedłu-
go będą mogli wprowadzić się 
do powstającego obiektu remizy 

oraz że budynek ten będzie słu-
żył strażakom w wykonywaniu 
ich obowiązków – mówi Wojciech 
Ziętkowski, Burmistrz Miasta 
Środa Wielkopolska. 

Strażnica w Mącznikach
Poza budową remizy 

w Brodowie Gmina Środa 
Wielkopolska prowadzi inwesty-
cję budowy strażnicy dla OSP w 
Mącznikach. Jak mówi Michał 
Orłowski, w tym roku zaplano-
wano wykonanie stanu surowe-
go budynku strażnicy. Roboty 
są w toku, a prowadzi je Zakład 
Ogólnobudowlany Wabich. 

 Filip Waligóra

POLICJA APELUJE
W ostatnim czasie na terenie Gminy Środa Wielko-
polska dochodzi do kradzieży elementów transfor-
matorów i słupów energetycznych. Policja apeluje do 
wszystkich średzian o kontakt w przypadku zauwa-
żenia osób dokonujących uszkodzeń infrastruktury 
energetycznej. 

Jak informuje średzka Policja, do uszkodzeń transformatorów 
oraz kradzieży elementów miedzianych i kabli dochodzi głównie 
na obrzeżach miasta, w rejonach oddalonych od domostw oraz na 
wsiach - na polach. Niszczenie transformatorów i ich kradzieże po-
wodują poważne straty fi nansowe oraz awarie i przerwy w dostawie 
prądu. Mogą one również wpływać ujemnie na stan i pracę sprzętów 
RTV i AGD. 

Policja prosi wszystkich mieszkańców Gminy Środa 
Wielkopolska o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które prze-
bywają w okolicach transformatorów, obserwują je, próbują się do 
nich dostać i zaglądają do ich wnętrza. Należy pamiętać, że pra-
cownicy i inne osoby będące przedstawicielami fi rm zajmujących 
się konserwacją i naprawą transformatorów, poruszają się zawsze 
pojazdami oznakowanymi logiem fi rmy. Ubrani są również w odpo-
wiedni strój ochronny posiadający emblematy tych fi rm. Wszystkie 
pozostałe osoby, które w jakikolwiek sposób próbują dostać się do 
tych urządzeń, prawdopodobnie są osobami nieuprawnionymi. 

Policja apeluje do wszystkich średzian, by zawiadamiali 
Komendę dzwoniąc pod numer 997, w sytuacji gdy zauważą osoby, 
które otwierają, zaglądają lub wynoszą jakieś urządzenia lub ele-
menty ze studzienek i kanałów telekomunikacyjnych, rozdzielni i 
transformatorów czy sieci kolejowych. Funkcjonariusze Policji pro-
szą również o powiadomienie w przypadku wyłączenia prądu w re-
jonach wiejskich lub na obrzeżach miasta, szczególnie w godzinach 
wieczorno – nocnych. W takich sytuacjach policjanci sprawdzą 
powód przerwy w dostawie prądu. Szybkie powiadomienie Policji 
ułatwi zatrzymanie złodziei elementów transformatorów w miejscu 
popełniania przestępstwa.

 Filip Waligóra

W procedurze odbioru gminnej 
inwestycji uczestniczyli: Michał 
Orłowski, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Urzędu 
Miejskiego, Krzysztof Kukulski, 
właściciel fi rmy wykonującej boi-
sko, Stanisław Pyrzyk, dyrektor 
Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Słupi Wielkiej oraz 
Marek Sobczak, radny miejski 
klubu Zawsze dla Średzian.

Boisko wielofunkcyjne
Na terenie szkoły w Słupi 

Wielkiej powstało boisko wielo-
funkcyjne do gry w piłkę ręczną, 
koszykówkę, siatkówkę i tenisa 
ziemnego wraz z ogrodzeniem i 
odwodnieniem. Obok boiska po-
wstała skocznia do skoku w dal. 

Nawierzchnia boiska sporto-
wego została wykonana z trawy 
sztucznej, a bieżnia skoczni z na-
wierzchni tartanowej na podbu-
dowie betonowej. Wyposażenie 
wielofunkcyjnego boiska pozwala 
na uprawianie czterech różnych 
dyscyplin sportowych. Do gry 
w piłkę siatkową ustawiono dwa 
słupki aluminiowe montowane 
w tulejach z regulacją wysokości 
mocowania siatki i mechanizmem 
naciągowym oraz założono siatki 
całosezonowe. Do gry w koszy-
kówkę zamontowano sześć obrę-

Nowe boisko 
w Słupi Wielkiej
W poniedziałek, 3 września tego roku, Urząd Miejski dokonał 
odbioru technicznego nowego boiska wielofunkcyjnego na 
terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi 
Wielkiej. Nowy obiekt sportowy został wybudowany przez 
konsorcjum, którego liderem była Firma Robót Drogowych 
Krzysztofa Kukulskiego z Kijewa. 

czy do koszykówki wraz z siatka-
mi, sześć tablic oraz mechanizmy 
regulacji. Na potrzeby gry w tenisa 
postawiono dwa słupki aluminio-
we montowane w tulejach z regu-
lacją wysokości mocowania siatki 
oraz mechanizmem naciągowym 
i założono siatkę całosezonową. 
Natomiast do gry w piłkę ręczną 
zamontowano dwie bramki typo-
we z regulacją mocowania siatki. 

Realizacja inwestycji
Koszt budowy boiska wraz 

z bieżnią wyniósł 281.424,00 zł 
brutto. Dodajmy, że wykonaw-
ca inwestycji został wybrany w 
drodze przetargu nieograniczone-
go, który został ogłoszony przez 
Gminę pod koniec kwietnia tego 
roku. 

Zgodnie z umową Firma Robót 
Drogowych Krzysztof Kukulski, 
czyli główny wykonawca inwe-
stycji, miała czas na wykonanie 
wszystkich prac związanych z bu-
dową boiska do 21 września tego 
toku. Wykonawca zobowiązał się 
jednak zakończyć wszelkie pra-
ce do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego i słowa dotrzymał. Z 
chwilą odbioru inwestycji przez 
Urząd Miejski boisko zostało od-
dane do użytkowania.

 Filip Waligóra

Nowe boisko w Słupi Wielkiej

Tak, jak to bywa podczas bie-
siadowania, były tańce, dobry hu-
mor i ogromna ilość ciast, potraw 
i przekąsek, które zostały przygo-
towane przez osoby należące do 
Stowarzyszenia. Podczas wspól-
nej biesiady można było skoszto-
wać grzanej kiełbasy, chleba ze 
smalcem i ogórkiem, zupy gula-
szowej, żurku, potraw mięsnych 
w kapuście, maślanki, owoców 
z własnych ogrodów oraz wielu 
wspaniałych i słodkich placków. 
Głównym kucharzem był rad-
ny powiatowy i sołtys Dębiczka, 
Janusz Jaskuła. Przy muzyce ze-
społu „Echo” uczestnicy biesia-
dy bawili się do godziny drugiej 
w nocy.

Organizatorzy imprezy - 
Rafał Ladrowski, sołtys Mącznik 
i Iwona Plucińska, sołtys Ulejna 
- już zapowiadają następne im-
prezy organizowane przez 
Stowarzyszenie Sołtysów Gminy 
Środa Wielkopolska. Najbliższa 
z nich to Mistrzostwa Powiatu 
Samorządowców w tenisie 
stołowym.

 Filip Waligóra

Sołtysi 
biesiadowali
W sobotę, 22 września tego 
roku, w Domu Ludowym w Ja-
nowie członkowie Stowarzysze-
nia Sołtysów Gminy Środa Wiel-
kopolska bawili się na biesiadzie 
sołeckiej, zorganizowanej przez 
Zarząd Stowarzyszenia.
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październik 2012 15służby mundurowe

W I Turnieju Piłki Nożnej 
Służb Mundurowych o 
Puchar Burmistrza Miasta 
Środa Wielkopolska i Puchar 
Prokuratora Okręgowego w 
Poznaniu udział wzięło sześć dru-
żyn, w tym pięć reprezentujących 
służby mundurowe. Na murawie 
Orlika zagrały drużyny: Aresztu 
Śledczego, Państwowej Straży 
Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej 
wraz ze średzkimi samorządow-
cami, Prokuratury oraz Średzkiej 
Spółdzielni Mleczarskiej „Jana”. 
Głównym organizatorem turnieju 
był Komendant Straży Miejskiej 
Paweł Ludwiczak.

Turniej rozpoczął się o godzi-
nie 10.00. Jego otwarcia dokonał 
Wojciech Ziętkowski, Burmistrz 
Miasta Środa Wielkopolska, któ-
ry zagrał w reprezentacji Straży 
Miejskiej i średzkich samorzą-
dowców. W sumie podczas turnie-
ju rozegrano 15 spotkań. Każde z 
nich trwało po 14 minut. 

Grające drużyny dopingo-
wali m.in. Zastępca Prokuratora 
Okręgowego – prokurator Roman 
Szymanowski, Prokurator 
Rejonowy – prokurator Beata 
Przybylska, Dyrektor Aresztu 
Śledczego – ppłk. Grzegorz 
Fedorowicz oraz Komendant 
Powiatowej PSP – st.bryg. Andrzej 
Król. W czasie turnieju, który miał 
charakter charytatywny, członko-
wie Stowarzyszenia „Hospicjum 
im. Piotra Króla” zbierali środki 
na budowę hospicjum w Środzie 
Wielkopolskiej. Dodajmy, że wpi-
sowe drużyn, które wzięły udział 
w turnieju, również zostało prze-
kazane na budowę hospicjum.

Strażacy najlepsi  

Grali dla hospicjum
W sobotę, 22 września tego roku, na Orliku przy Gimnazjum 
nr 1 w Środzie Wielkopolskiej odbył się I Turniej Piłki 
Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Miasta 
Środa Wielkopolska i Puchar Prokuratora Okręgowego 
w Poznaniu. Podczas turnieju, który miał charakter 
charytatywny, zbierano środki na budowę w Środzie 
Wielkopolskiej Hospicjum im. Piotra Króla. 

Zwycięzcą trwającego pra-
wie pięć godzin turnieju zosta-
ła drużyna Państwowej Straży 
Pożarnej. Na kolejnym miejscu 
podium uplasowała się druży-
na Prokuratury. Trzecie miejsce 
zajęła reprezentacja Średzkiej 
Spółdzielni Mleczarskiej „Jana”. 

Kolejne miejsca w turnieju za-
jęły drużyny: Aresztu Śledczego 
(IV miejsce), Policji (V miejsce) 
oraz Straży Miejskiej i samorzą-
dowców (VI miejsce). Każda z 
drużyn otrzymała puchar i dy-
plom, a zwycięzcy dodatkowo 
upominki przygotowane przez fi r-
mę KNOTT Sp. z o.o. 

Nagrodę dla najlepszego 
strzelca otrzymał Marcin Adrian 
z drużyny Straży Pożarnej, na-
tomiast nagrodę dla najlepszego 
bramkarza zdobył Piotr Bocheński 
grający w drużynie Prokuratury. 

Na zakończenie turnieju 
przedstawiciel Stowarzyszenia 
„Hospicjum im. Piotra Króla” 
podziękował za zorganizowanie 
rozgrywek, dzięki którym można 
było pozyskać środki fi nansowe 
na budowę hospicjum. - Bardzo 
się cieszę, że wspólnymi siłami 
prokuratury, wszystkich średzkich 
służb mundurowych oraz mle-
czarni „Jana” udało nam się zor-
ganizować turniej piłki nożnej, w 
którym mogliśmy wspomóc fi nan-
sowo inicjatywę budowy hospi-
cjum w Środzie Wielkopolskiej. 
Wszystkim zawodnikom serdecz-
nie dziękuję za udział w turnieju. 
Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku również uda nam się zorga-
nizować podobne rozgrywki.” – 
podsumował Komendant Straży 
Miejskiej Paweł Ludwiczak. 

 Filip Waligóra

Drużyna Straży Miejskiej i samorządowców

Instytucja ta od wielu lat 
współfi nansuje uczestnictwo 
przedstawicieli węgierskich służb 
mundurowych w organizowa-
nym w Środzie Wielkopolskiej 
Międzynarodowym Triathlonie 
Policyjnym im. Lecha Józefi aka. 
Poza Burmistrzem i Komendantem 
Straży Miejskiej w obchodach 
rocznicowych uczestniczyli także 
średzcy policjanci. 

Prezes Fundacji, Peter Szalai, 
w czasie uroczystej kolacji wpisu-
jącej się w obchody 15 – lecia wrę-
czył Burmistrzowi Wojciechowi 
Ziętkowskiemu rocznicowy medal 
oraz dyplom. 

 Filip Waligóra

Z wizytą na Węgrzech
W dniach 26 – 30 września tego roku Burmistrz Wojciech Ziętkowski oraz 
Komendant Straży Miejskiej Paweł Ludwiczak odwiedzili Budapeszt. 
Powodem wizyty w stolicy Węgier były obchody 15. rocznicy powstania 
Fundacji dla Ofi cerów Policji i Ochrony.

Temat uprzątnięcia oklejonych 
różnymi plakatami przystanków 
został wywołany w czerwcu przez 
radnych miejskich na Sesji Rady. 
Sprawą uporządkowania przy-
stanków zajęła się Straż Miejska 
wraz z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej - podmiotem, który 
zarządza przystankami autobu-
sowymi na terenie Gminy Środa 
Wielkopolska. 

Najpierw średzka Straż 
Miejska, w okresie od 20 czerw-
ca tego roku, przeprowadziła 
kilkukrotne kontrole przystan-
ków. Ich efektem było pouczenie 
wszystkich właścicieli plaka-
tów o zakazie ich naklejania w 
miejscu publicznym do tego nie 
przeznaczonym. - Dzięki danym 
kontaktowym umieszczonym 
na plakatach reklamowych, któ-
rymi oklejone były przystanki 
autobusowe, udało nam się skon-
taktować ze wszystkim podmio-
tami, które naklejały te plakaty, 
bądź które zlecały ich naklejanie. 
Wszyscy właściciele reklam zo-
stali pouczeni o zakazie oklejania 

Uporządkowane przystanki
W ostatnim czasie przystanki autobusowe znajdujące się na terenie Gminy 
Środa Wielkopolska zostały uprzątnięte ze szpecących je plakatów rekla-
mowych. W ich miejscu pojawiły się specjalne naklejki informujące o karze 
jaka grozi za bezprawne oklejanie przystanków.

przystanków i o konsekwencjach 
jakie grożą za złamanie tego za-
kazu – mówi Komendant Straży 
Miejskiej Paweł Ludwiczak. 

Po interwencjach Straży 
Miejskiej Zakład Gospodarki 
Komunalnej zlecił Usługom 
Komunalnym uprzątnięcie 
wszystkich przystanków i ich 
umycie. W sprzątanie przystan-
ków zaangażowane były również 
skierowane przez Straż Miejską 
osoby skazane przez sąd na karę 
ograniczenia wolności w postaci 
prac społecznych.

Po uprzątnięciu przystanków 
została na nich naklejona specjal-
na informacja przygotowana przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej, 
na której cytowany jest art. 63a 
Kodeksu Wykroczeń – „Kto 
umieszcza w miejscu publicznym 
do tego nie przeznaczonym ogło-
szenie, plakat, afi sz, apel, ulotkę, 
napis lub rysunek bez zgody za-
rządzającego tym miejscem, pod-
lega karze ograniczenia wolności 
albo grzywny”. - Mam nadzieję, 
że informacja, która pojawiła się 

na przystankach, zapobiegnie 
ich oklejaniu plakatami – mówi 
Jarosław Płociński, kierownik 
Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Jak informuje Straż Miejska, 
kara za oklejanie przystanków 
plakatami może wynieść nawet 
do 500 zł mandatu. Komendant 
Ludwiczak zapowiada, że Straż 
Miejska nadal będzie prowadziła 
systematyczne kontrole przystan-
ków autobusowych sprawdza-
jąc, czy zakaz ich oklejania jest 
przestrzegany. 

 Filip Waligóra

Burmistrz Ziętkowski wraz z prezesem Fundacji

Uporządkowane przystanki przy dwor-
cu PKS w Środzie Wielkopolskiej
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Eryk to trzyletni chłopiec, któ-
ry od urodzenia choruje na artro-
grypozę, czyli zaburzenie rozwoju 
neurologicznego. Artrogrypoza to 
nie jedyne schorzenie, z którym 
zmaga się Eryk.

Podczas charytatywnego pik-
niku sportowego, który odbył się 
na stadionie OSIR-u w minioną 
niedzielę, zbierano pieniądze na 
operacje stóp i bioder chłopczyka. 
Zabiegi, na które zbierano pie-
niądze, mają dać szansę małemu 
Erykowi na samodzielne życie. 
Koszt tych operacji przekracza 
kwotę 100 tysięcy złotych. 

Pomysłodawcą i organiza-

Charytatywnie dla Eryka
W niedzielę, 30 września tego roku, na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbył się charytatywny piknik sportowy, podczas którego zbierano środki 
fi nansowe na pomoc dla małego Eryka. Organizatorem pikniku był Mateusz 
Marzyński.

torem charytatywnego pikni-
ku sportowego na stadionie był 
Mateusz Marzyński – średzianin, 
nauczyciel wychowania fi zycz-
nego. - Jestem osobą pozytywnie 
nastawioną do życia i staram się 
tym „zarażać” innych. Uważam, 
że należy dzielić się tym, co się 
ma z innymi. Dzięki temu stajemy 
się lepsi, a przy okazji możemy 
pomóc tym, którzy tego potrzebu-
ją – powiedział redakcji Mateusz 
Marzyński. 

Przypomnijmy, że już w ze-
szłym roku z inicjatywy Mateusza 
Marzyńskiego zorganizowany zo-
stał podobny piknik, podczas któ-
rego zbierano pieniądze na respi-

rator dla Piotra Staniszewskiego. 
Wówczas, za zebrane środki, uda-
ło się zakupić niezbędny sprzęt dla 
chłopca. 

 W trakcie tegorocznego pik-
niku udało się zebrać ponad 22 
tysiące złotych dla Eryka. Jak za-
powiada Mateusz Marzyński, to 
nie koniec zbiórki pieniędzy dla 
chłopca. Już w niedzielę, 14 paź-
dziernika br., w Ośrodku Kultury 
w godzinach 15:00 - 18:00 odbędą 
się specjalne koncerty wspierające 
akcję, podczas których wystąpi 
m.in. średzki zespół Indianer. 

 Filip Waligóra

Akcja nosi nazwę 
„Komunalek”. Jest to jedno-
cześnie nazwa misia - symbolu 
akcji, a zarazem maskotki fi r-
mowej Usług Komunalnych. 
Przedsięwzięcie organizowane jest 
za zgodą Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami oddział w Środzie 
Wielkopolskiej. Za pozyskane w 
ramach akcji środki zbudowane 
zostaną boksy dla najbardziej po-
trzebujących psów. 

Jak mówi Anna Karlik-
Maćkowiak - prezes zarządu 
Spółki Usługi Komunalne, po-
trzeby schroniska ciągle rosną, 
a środki na ich zaspokajanie są 
ograniczone ze względu na koszty 
ogólne funkcjonowania schroni-
ska. Powstał więc pomysł zbiór-
ki pieniędzy do którego UK się 
przyłączyły.

Każdy, kto jednorazowo wpła-
ci na konto Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami kwotę minimal-
ną w wysokości 100 zł, otrzyma 
maskotkę - Komunalka. W celu 

Miś na pomoc psom
Usługi Komunalne w Środzie Wielkopolskiej wraz z Towarzystwem 
Opieki nad Zwierzętami prowadzą akcję mającą na celu pozyska-
nie środków na budowę nowych boksów dla psów przebywających w 
średzkim schronisku. 

odebrania misia lub ustalenia do-
godnej formy odbioru, po doko-
naniu wpłaty, należy udać się do 
siedziby Usług Komunalnych przy 
ul. Wiosny Ludów 3 w Środzie 
Wielkopolskiej. 

Miś Komunalek jest obecny 
przy najtrudniejszych, związa-
nych z porządkiem, sprawach w 
mieście. Maskotka będzie towa-
rzyszyła kolejnym akcjom podob-
nego typu. 

Każdy, komu leży na sercu 
los zwierząt, może wspomóc ak-
cję Usług Komunalnych, które 
są administratorem średzkiego 
schroniska, wpłacając pieniądze 
na konto Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami oddział w Środzie 
Wielkopolskiej. Nr konta na któ-
re należy wpłacać środki to: 77 
9085 0002 0000 0000 1746 0001. 
W tytule wpłaty należy wpisać 
„Komunalek”.

  Jakub Rychtanek

Sesja rozpoczęła się o godzi-
nie 15.30. Podczas obrad Rady 
zdecydowano m.in. o udzieleniu 
pomocy fi nansowej dla Powiatu 
Średzkiego w kwocie 21.450,00 zł 
z przeznaczeniem na dofi nanso-
wanie Średzkiej Kolei Powiatowej, 
w tym na zakup drewnianych 
podkładów niezbędnych do na-
prawy toru kolei na odcinku Środa 
Wielkopolska – Płaczki.

Radni przyjęli na sesji również 
uchwałę w sprawie zmiany granic 
jednostek pomocniczych miasta 
– Osiedli. Zgodnie z decyzją rad-
nych Środa Wielkopolska została 
podzielona na 15 osiedli. Do tej 
pory na terenie miasta funkcjono-
wało 8 Osiedli. 

Przypomnijmy, że uchwałę o 
zmianie granic dotychczasowych 
Osiedli oraz utworzeniu nowych 
poprzedziły konsultacje spo-
łeczne z mieszkańcami miasta. 
Zdecydowana większość miesz-
kańców (ponad 90%), która wzię-
ła udział w konsultacjach, opowie-
działa się za nowym podziałem 
miasta na Osiedla.  

Ponad pięćdziesiąt 
uchwał
W czwartek, 27 września tego roku, w Sali Sesyjnej Urzędu 
Miejskiego odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej. Podczas 
posiedzenia radni przyjęli 56 uchwał.

Na sesji podjęta została tak-
że uchwała w sprawie nadania 
nazwy trzeciemu odcinkowi ob-
wodnicy śródmiejskiej, przebie-
gającemu pomiędzy ul. Nekielską 
a ul. Gnieźnieńską. Zgodnie z 
decyzją Rady ta część obwodni-
cy będzie nosiła nazwę Romana 
Dmowskiego. Poza nazwą dla tej 
ulicy nadana została również na-
zwa jednej z ulic w Brodowie, któ-
ra obecnie nosi nazwę ul. Poranna. 
W Środzie Wielkopolskiej w rejo-
nie ul. Gnieźnieńskiej nadano na-
zwę ul. Szybowcowej. 

Większość uchwał jakie podjęli 
radni miejscy, bo aż 36 z 56, doty-
czyło wyrażenia przez Radę zgo-
dy na zawarcie przez Burmistrza 
Miasta Środa Wielkopolska ko-
lejnych umów dzierżawy nieru-
chomości będących własnością 
Gminy z dotychczasowymi dzier-
żawcami. Ponadto radni podjęli 
uchwałę o podziale Gminy Środa 
Wielkopolska na jednomandato-
we okręgi wyborcze oraz wyrazili 
zgodę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego przy ul. 
Kórnickiej. 

Bez bonifi kat dla działalności 
gospodarczej

Poza uchwałami radni miejscy 
podjęli Apel w sprawie wsparcia 
fi nansowego dla inicjatywy budo-
wy Hospicjum im. Piotra Króla w 
Środzie Wielkopolskiej. Przyjęto 
także Oświadczenie, w którym 
określono, że w przypadku roz-
patrywania wniosków o wyraże-
nie zgody na udzielenie bonifi -
kat od opłaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności dla nierucho-
mości zabudowanych obiektami 
przeznaczonymi na prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz 
dla nieruchomości zabudowanych 
garażami, nie należy stosować 
bonifi katy. Bonifi kata będzie sto-
sowana wyłącznie dla nierucho-
mości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi i będzie ona wyno-
sić tak, jak do tej pory, 90% warto-
ści nieruchomości.

 Filip Waligóra

Coroczna uroczystość w 
Janowie, upamiętniająca zrzut 
broni, organizowana jest wspólnie 
przez Gminy: Środa Wielkopolska, 
Kostrzyn, Nekla, Dominowo oraz 
Nadleśnictwo Czerniejewo. W ob-
chodach rocznicy uczestniczyli: 
Burmistrz Środy Wielkopolskiej 
Wojciech Ziętkowski, Burmistrz 
Nekli Karol Balicki, Burmistrz 
Kostrzyna Paweł Iwański oraz 
Wójt Dominowa Krzysztof Pauter. 

Poza gospodarzami, w upa-
miętnieniu wydarzeń sprzed 69 
laty, udział wzięli także m.in.: 
Krystyna Łybacka i Bożena 
Szydłowska – posłanki na Sejm RP, 
Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Środzie Wielkopolskiej Piotr 
Mieloch oraz rodziny uczestników 
zrzutu, poczty sztandarowe i licz-
na młodzież szkolna.

Patriotyczna uroczystość
Uroczystość w Janowie rozpo-

częła się o godzinie 14.00 złoże-
niem przez gospodarzy wieńca w 

Rocznica zrzutu broni
Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę, Apel Poległych oraz salwa ho-
norowa oddana przez kompanię honorową 6. Batalionu Dowództwa 
Sił Powietrznych ze Śremu - to główne punkty obchodów 69. rocz-
nicy zrzutu broni i sprzętu dla wielkopolskich oddziałów Armii 
Krajowej. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się 
w lesie położonym nieopodal Janowa, miejscowości należącej do 
Gminy Dominowo. 

Kręgu Pamięci, pod kamieniem, 
na którym umieszczono słowa 
polskiego poety z przełomu XIX 
i XX wieku, Władysława Bełzy: 
„Ojców naszych ziemio święta, | 
Ziemio wielkich cnót i czynów, | 
Tyś na wskroś jest przesiąknięta, 
| Krwią ofi arną swoich synów”. 
Następnie odprawiona zosta-
ła polowa Msza Święta, której 
przewodniczył i podczas której 
homilię wygłosił ksiądz Infułat 
Aleksander Rawecki. 

Po nabożeństwie odczyta-
ny został Apel Poległych. Był on 
prowadzony przez  kompanię ho-
norową 6. Batalionu Dowództwa 
Sił Powietrznych ze Śremu, która 
od kilku lat bierze czynny udział 
w uroczystości patriotycznej w 
Janowie. Odczytanie Apelu zakoń-
czyła salwa honorowa. Ostatnim 
punktem tegorocznego święta 
było złożenie przez liczne dele-
gacje wiązanek kwiatów pod ka-
pliczką Chrystusa Frasobliwego. 

 Filip Waligóra
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