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Przedmiotem postępowania przed Sądem 
Okręgowym w Poznaniu jest orzeczenie, 

Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy

ś. p. Mirosława Ardellę
wieloletniego Radnego

Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego 

żalu i współczucia składa
Wojciech Ziętkowski

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie

z powodu śmierci

ś. p. MIROSŁAWA ARDELLI

wieloletniego Radnego
Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

składają
Radni Rady Miejskiej
Środy Wielkopolskiej

W numerze m.in.:
– „Czyn społeczny” na Bro-
dowskiej – s. 5
– Tablica dla poległych Po-
laków – s. 6
– Na co sołtysi wydadzą 
pieniądze – s. 9
– Duńczycy zatańczyli 
z ZSZ – s. 11

„Tamex” na wokandzie
Dwa postępowania – jedna sprawa. Przed Sądami Okręgowymi w Poznaniu 
i Warszawie toczą się postępowania w sprawie boiska hokejowego w Środzie 
Wielkopolskiej. Sprawy dotyczą nieterminowego wykonania inwestycji oraz 
niezapłaconych, w związku z wadliwym wykonaniem boiska, przez gminę faktur 
wystawianych przez „Tamex”.

czy warszawska firma jest winna opóźnie-
niom wykonania boiska. Przypomnijmy, że 

w okresie od września do połowy paździer-
nika 2008 r. przez sześć tygodni, plac budo-
wy stał pusty. „Tamex” zapewniał jednak 
gminę, że termin oddania boiska do użyt-
ku pozostaje niezagrożony. Jak się okaza-
ło, firma ostatecznie nie zdołała wywiązać 
się z zaciągniętych wcześniej zobowiązań 
terminowych argumentując, że pracę unie-
możliwiły złe warunki pogodowe. 

NIE ZDążyLI W TERMINIE
Ciekawe, że „Tamex” kontynuował prace 

w marcu, kiedy temperatura była zbliżona 
do temperatury w listopadzie, choć, jak dzi-
siaj twierdzi firma, właśnie w październiku 
i listopadzie nie było możliwości wykony-
wania prac ze względu na złe warunki po-
godowe. Dziwi to o tyle, że doświadczenie 
firm konkurencyjnych dowodzi, iż budowę 
boisk praktykuje się również przy niesprzy-
jającej aurze, nawet w okresie zimowym. 
Co więcej „Tamex” w złych, jak dzisiaj 
twierdzi warunkach pogodowych nie wy-
stępował o przedłużenie terminu zakończe-
nia umowy. Zrobił to dopiero w ostatnich 
dniach obowiązywania umowy, jak już było 
wiadomo, że nie jest w stanie się wywiązać 
z umownego terminu.

Indolencja i zaniedbania są więc winą 
wykonawcy. Tym bardziej, że w związku 
z odwołaniem się jednej ze startujących 
w przetargu firm, o miesiąc przedłużono 
procedurę wyboru wykonawcy. Jednocześ-
nie – na wniosek „Tamexu” – o 30 dni prze-
dłużono także pierwotny termin wykonania 
inwestycji. Firma, składając wniosek o wy-
dłużenie terminu, musiała więc liczyć się 
z okolicznościami pogodowymi.   

Tak, jak „Tamex” z niezrozumiałych wzglę-
dów zwlekał z terminowym wykonaniem 
prac (ostatecznie zamiast 15 grudnia 2008 r. 
boisko zostało zgłoszone do oddania 22 kwiet-
nia 2009 r.), tak samo zamierza torpedować 
postępowanie sądowe. 

Fatalne wykonanie boiska rzuciło się cieniem na warszawską firmę

dok. na s. 3.
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Uchwałą Rady Miejskiej z 25 czerwca 
2009 r. w Środzie Wielkopolskiej nadano 
nazwy dwóm nowym ulicom i skwerowi.

11 sierpnia 2009 r. w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego 
zostały opublikowane podjęte uchwały. 
Od tej pory w mieście Środa Wielkopol-
ska możemy posługiwać się już nowymi 
nazwami. Drogi w rejonie ul. Gnieźnień-
skiej, które do tej pory nie posiadały 
nazw, nazwano ul. kpt. pil. Eugeniusza 
Horbaczewskiego (pilota Dywizjonu 303) 
oraz ul. gen. pil. Witolda Urbanowicza 

16 października podpisano umowy z wyko-
nawcami. Pracami w rejonie ul. Harcerskiej 
zajmie się Firma Robót Drogowych Krzysztof 
Kukulski z Kijewa. Przypomnijmy, że wyłącz-
nym kryterium oceny ofert była cena zaofero-
wana przez wykonawcę. Firma Krzysztofa Ku-

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ze-
wnętrznych 28,00 x 18,00 m (w tym pole gry 
25,00 x 15,00 m) z nawierzchnią tartanową, 
wraz z odwodnieniem liniowym, na podbu-
dowie przepuszczalnej; budowę skoczni do 
skoku w dal o wymiarach zeskoczni 9,12 x 
2,87 m i rozbiegu o nawierzchni tartanowej 
o wymiarach 23,00 x 1,38 m, budowę ogro-
dzenia boiska z siatki na słupkach stalowych 

Opóźnienie spowodowane było przez wy-
dłużenie procedury wyłaniania wykonawcy 
w przetargu. Ostatecznie najtańszą okazała 
się oferta firmy budowlanej „Bud-Mont” (wy-

Trwa remont Urzędu Miejskiego przy ul. Da-
szyńskiego w Środzie Wielkopolskiej. W związ-
ku z prowadzeniem prac petenci UM muszą 
liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Od strony 
ul. Daszyńskiego do wnętrza można dostać się 
tylko jednym wejściem, a z użytku wyłączono 
również część lewego skrzydła budynku – wej-
ście m.in. do Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu 
Miejskiego oraz Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego możliwe jest wyłącznie od 
strony parkingu. 
Petenci muszą więc uzbroić się w cierpliwość. 
Zakończenie remontu, po którym będziemy mo-
gli się cieszyć nowym obliczem budynku, zapla-
nowano na 15 grudnia bieżącego roku. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Kto zbuduje boisko w Jarosławcu?
Gmina Środa Wlkp. ogłosiła przetarg 
nieograniczony na budowę wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Jarosławcu.

oraz instalację piłkochwytów. Zamawiający 
nie dopuszcza składania ofert częściowych 
i wariantowych. Wykonawca wyłoniony zo-
stanie na podstawie na kryterium najniższej 
oferowanej ceny. Ostateczny termin realizacji 
inwestycji określono na 31 maja 2010 r. 

Umieszczone w zamkniętym, nieprzezro-
czystym opakowaniu, opisane i zaadresowane 
oferty należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskie-
go 5, pok. 214 do 9 listopada 2009 r., do godz. 
10.00. Tego samego dnia o godz. 11.00 w pok. 
nr 207 (sala sesyjna) nastąpi otwarcie ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące speł-
nienia ww. warunków oraz sposobu przy-
gotowania ofert zawarte są w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 
którą wraz z załącznikami niezbędnymi do 
złożenia oferty, można uzyskać bezpłatnie  
w Urzędzie Miejskim, w Środzie Wielkopol-
skiej ul. Daszyńskiego 5, pok. nr 217 w godzi-
nach urzędowania lub pobrać ze stronie inter-
netowej http://www.srodawlkp.biuletyn.net

Osobą upoważnioną do kontaktów z wyko-
nawcami w zakresie przedmiotu zamówienia 
jest Michał Orłowski (tel. (0-61) 286 77 35, fax 
(0-61) 286 77 02), natomiast w zakresie ustawy 
Prawo zamówień publicznych – Wiesława No-
wak (tel. (0-61) 286 77 37, fax (0-61) 286 77 02). 

O rozstrzygnięciu przetargu poinformuje-
my w kolejnym numerze „Średzkiego Biule-
tynu Samorządowego”.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Remont elewacji kina rozpoczęty
łącznym kryterium ofert przetargowych była 
cena wykonania określonych w zamówieniu 
prac) i to ona za kwotę 130.595,08 zł podejmie 
się prac renowacyjnych. Zgodnie z planem re-
mont ma potrwać do połowy grudnia, a w cza-
sie wykonywania prac kino „Baszta” nie prze-
rwie swojej działalności. 

Przypomnijmy, że wykonywane aktualnie 
prace remontowe są dokończeniem remontu 
rozpoczętego w 2007 r., kiedy to „Baszta” prze-
szła remont generalny. Odnowiono wówczas 
sufit, ściany i podłogę sali kinowej, wymienio-

Przebudują Harcerską i Daszyńskiego

Z niewielkim opóźnieniem w połowie 
października rozpoczął się zapowiadany 
remont w średzkim kinie – już niebawem 
otoczenie i elewacja budynku zyskają nowy 
wygląd. 

kulskiego, która spełniła wszystkie wymogi 
zamawiającego określone w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, za wykonanie 
zadania zaoferowała 102.480,00 zł, co stanowi-
ło najtańszą – spośród trzech ofert złożonych 
do przetargu – ofertę. 

Z kolei przebudowę i remont drogi w rejo-
nie ul. Daszyńskiego, za kwotę 136.347,20 zł, 
wykona dla gminy Zakład Robót Wielobran-
żowych Marek Kubiaczyk z Nekli. Również 
w tym wypadku do przetargu stanęło trzech 
wykonawców, kryterium oceny ofert stanowiła 
cena, a firma wyłoniona w przetargu spełniła 
wszystkie wymogi zamawiającego określone 
w SIWZ.       Radosław Śledziński 

redakcja@sroda.wlkp.pl

Wyłoniono wykonawcę remontu 
i przebudowy dróg gminnych w rejonie 
ul. Harcerskiej – Źrenica dojazd do bloków 
w Środzie Wielkopolskiej oraz drogi 
w rejonie ul. Daszyńskiego na odcinku od 
parku do ul. Westerplatte. 

no zniszczone fotele na nowe krzesła, zwięk-
szono przestrzeń pomiędzy rzędami, a także 
zakupiono nowoczesne urządzenia do pro-
jekcji filmów, ekran i nagłośnienie – wszyst-
ko, aby zwiększyć komfort oglądania filmów 
w średzkim kinie. Wykonanie wymienionych 
prac kosztowało łącznie 1,3 mln. zł, a środki 
na realizację inwestycji pochodziły z budżetu 
gminy Środy Wielkopolskiej, środków włas-
nych Ośrodka Kultury, Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz z Instytutu 
Sztuki Filmowej. Odnowioną salę oddano do 
użytku 24 maja 2009 r.  

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Remont UM

Nowe ulice w mieście
(dowódcy tego dywizjonu podczas II woj-
ny światowej).  

Jednocześnie nadano nazwę skwerowi 
położonemu przy skrzyżowaniu ul. ks. 
Piotra Wawrzyniaka i Jana Kilińskiego. 
Nowa nazwa skweru to skwer im. Waw-
rzyńca Chałupki. 

Propozycje nowych nazw ulic w mie-
ście zostały wysunięte i pozytywnie za-
opiniowane przez Komisję ds. Nazewni-
ctwa Ulic przy Radzie Miejskiej.  

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl
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– Zamierzamy zwiększyć aktywność kul-
turalną w mieście. Zajmiemy się szeroko 
rozumianą kulturą, nie wykluczając żadnej 
formy działalności: od filmu, przez teatr do 
muzyki – zapowiada Jolanta Sołtysiak, dy-
rektor średzkiego Ośrodka Kultury, która 
wraz z Piotrem Pajchrowskim ze STRUS- 
-ia, jest inicjatorką „Poczekalni”.

W założeniu stowarzyszenie ma zintegro-
wać średzkie organizacje, towarzystwa kul-
turalne i animatorów, aby wspólnie organi-
zować w mieście przedsięwzięcia kulturalne 
oraz pozyskać granty na ich finansowanie. 
Stowarzyszenie będzie również służyć po-
mocą merytoryczną przy formalnej stro-
nie pisania projektów o dofinansowanie 
przedsięwzięć. Jak wyjaśnia dyrektor OK, 
większość stowarzyszeń aplikuje bowiem 
po środki wyłącznie do gminy lub powiatu 
– „Poczekalnia” ma pomóc także w pozyski-
waniu środków „zewnętrznych”.

Jak dotąd do nowopowstałego stowarzy-
szenia przystąpiło 16 osób. Członkowie „Po-
czekalni” zapowiadają, że dołożą wszelkich 
starań, aby już w kolejnym roku zapropo-
nować mieszkańcom miasta interesującą 
imprezę kulturalną.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

W tym celu pełnomocnik firmy 7 paź-
dziernika podczas rozprawy przed Są-
dem Okręgowym w Poznaniu usiłował 
przenieść sprawę do analogicznego sądu 
w Warszawie, choć nie było ku temu legis-
lacyjnych przesłanek. Grając na zwłokę 
pełnomocnik pozwanej firmy powołuje 
kolejnych świadków, co wydłuży postę-
powanie o kolejne miesiące, choć i tak 
nie ma widoków na szybkie zakończenie 
sprawy. Po wysłuchaniu zeznań świadków 
sąd zapozna się jeszcze z opinią biegłego. 
Orzeczony przez Sąd Okręgowy wyrok 
nie będzie prawomocny, co otwiera z kolei 
możliwość złożenia apelacji, która dodat-
kowo o kilka miesięcy wydłuży uprawo-
mocnienie się wyroku. Należy spodziewać 
się więc, że sprawa przed poznańskim są-
dem nie zakończy się w przeciągu kolej-
nego roku. 

Decydując się na wydłużanie listy 
świadków wydaje się, że „Tamex” poważ-
nie bierze pod uwagę konieczność zapła-
cenia kar umownych (700 tys. zł, ale ta 
kwota może jeszcze wzrosnąć). W intere-
sie firmy leży więc przedłużanie postę-
powania tak, aby ewentualne orzeczone 
wyrokiem sądu kary wypłacić w możliwie 
najpóźniejszym terminie − w przeciwnym 

wypadku postępowanie strony pozwanej 
byłoby pozbawione sensu. Postępowanie 
przed poznańskim sądem odroczone zo-
stało do 2 grudnia.

ZROBILI NIEZgODNIE Z UMOWą
Szersze postępowanie, w którym firma 

„Tamex” pozwała gminę Środę Wielkopol-
ską za niezapłacone faktury za wykonanie 
boiska, rozpocznie się 5 listopada w Sądzie 
Okręgowym w Warszawie. Przypomnijmy, 
że gmina kilkakrotnie prosiła „Tamex” 
o ukończenie inwestycji zgodnie z usta-
leniami zapisanymi w projekcie, czego 
firma nie wykonała – „Tamex” użył kom-
binacji nawierzchni i trawy, dla której nie 
ma przewidzianego certyfikatu i która to 
nie była określona w projekcie. Samo wy-
konanie nawierzchni wzbudzało negatyw-
ne odczucia nie tylko u urzędników, ale 
i u mieszkańców. Władze gminy oczekują, 
że „Tamex” będzie musiał poprawić wadli-
wie wykonane boisko, a sąd rozstrzygnie, 
czy zamiana nawierzchni jest dla gminy 
rzeczywiście korzystna. 

Mimo to, gmina zamierzała częściowo 
zapłacić „Tamexowi”. Urzędnicy wysłali 
interpelację do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, czy istnieje możliwość przela-
nia na konto „Tamexu” części należności 

za prace wykonane w sposób właściwy, 
co do których nie zgłasza obiekcji (m.in. 
prace gruntowe czy nawadnianie): okaza-
ło się, że taka praktyka byłaby narusze-
niem prawa. „Tamex” mógł oczywiście 
wystawić korekty faktur, czego nie uczy-
nił ze względów procesowych – chcąc 
udowadniać, niezgodnie z prawdą, przed 
warszawskim sądem, że boisko zostało 
wykonane poprawnie, a gmina je zaak-
ceptowała. Wystawienie przez firmę ko-
rekt do faktur oznaczałoby, że protokoły 
przedkładane gminie do odbioru, nie były 
przez nią w pełni aprobowane.  

Aktualnie gmina czeka na stanowi-
sko z RIO, czy jest możliwość dołączenia 
załącznika do protokołu zawierającego 
klauzulę, że zleceniodawca nie akceptuje 
wskazanych rozwiązań w wykonaniu boi-
ska i w związku z tym zapłaci wyłącznie za 
dobrze wykonane prace. 

Dodajmy, że firma „Polcourt” złożyła 
zawiadomienie do prokuratury o możli-
wości popełnienia przestępstwa przez fir-
mę „Tamex” w związku z budową boiska 
w Środzie Wielkopolskiej – o czym pisał 
już „Głos Powiatu Średzkiego”. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

„Tamex” na wokandzie dok. ze s. 1.

„Poczekalnia” dla 
kultury

Zmiany w ruchu mają ułatwić mieszkań-
com dojazd na cmentarz. Z tego względu 
na niektórych ulicach w centrum i w po-

Zmiana ruchu na 1 listopada
Z uwagi na przypadający 1 listopada 
dzień Wszystkich Świętych w Środzie 
Wielkopolskiej nastąpi zmiana 
organizacji ruchu. 

bliżu cmentarza obowiązywać będzie ruch 
jednokierunkowy, a w określonych miej-
scach zostanie wprowadzony zakaz posto-
ju. Wszystkie zmiany zostaną stosownie 
oznaczone. 

Szczegółowe zmiany prezentujemy na 
mapie poniżej.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Wiele średzkich środowisk twórczych 
przystąpiło do nowego Stowarzyszenia 
Artystycznego „Poczekalnia”, które 
zawiązało się przy Ośrodku Kultury pod 
koniec września.
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30 września minął ustawowy termin uisz-
czenia III raty opłaty za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych przez 
przedsiębiorców prowadzących placówki 
handlowe i zakłady gastronomiczne na tere-
nie miasta, i gminy Środa Wielkopolska. 

Z tego tytułu wpłynęła kwota 123.872,42 zł. 
Natomiast łączne dochody z tytułu pobiera-
nych opłat w tym zakresie, na 2 październi-
ka br., wyniosły 477.160,22 zł i jest to kwota 
o niespełna 46.000 zł większa od ogólnych 
dochodów w roku ubiegłym.

Pozyskane w ten sposób środki wyko-
rzystywane zostaną na zadania realizowa-
ne przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w zakresie profi-
laktyki uzależnień.

Referat Działalności gospodarczej
gospodarcza@sroda.wlkp.pl

Prawie pół miliona
za alkohol

29 października o godz.17.00 w sali Ośrod-
ka Kultury przy ul. 20 Października 30 od-
będzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej Śro-
dy Wielkopolskiej. 

Podczas posiedzenia radni rozpatrzą dwa-
dzieścia projektów uchwał, m.in. uchwałę mo-
dyfikującą budżet gminy Środa Wielkopolska 
na bieżący rok. Zgodnie z projektem dochody 
budżetu gminy zostaną pomniejszone o kwo-
tę 942.099 zł (w tym o kwotę 30.740 zł zmniej-
szone zostaną dochody bieżące, natomiast 
o 911,359 zł dochody majątkowe), a ostateczny 
dochód gminy w 2009 r. wyniesie 74.369.356 zł. 
Jednocześnie o 942.099 zł zmniejszą się wydat-
ki gminy (w tym na wydatki bieżące zostanie 
przeznaczone o 366.729 zł mniej, niż począt-
kowo planowano). W tym roku, po podjęciu 
uchwały o zmniejszeniu wydatków, wydatki 
gminy oszacowano na 83.925151 zł. 

Konieczne przesunięcia budżetowe wynika-
ją z kilku czynników. Zwiększenie dochodów 
uwarunkowane jest m.in. wzrostem dochodów 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoho-
lu czy z uzyskanych przez gminę dotacji na 
szczepienie kasztanów, programy edukacyj-
ne czy budowę oczyszczalni. Z drugiej strony 
wzrost wydatków spowodowany jest częścio-
wo przez podwyżkę cen energii elektrycznej. 

Podczas sesji radni podejmą ponadto uchwa-
łę w sprawie określenia zasad udzielania i roz-
miaru obniżek obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, 

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Zielniczkach.
Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość 
niezabudowana położona w Zielniczkach, 
stanowiąca w ewidencji gruntów działkę 
nr 65/5 obszaru 0,0838 ha, zapisana w KW 
23031.
Cena wywoławcza działki nr 65/5 netto 
43.600 zł, wysokość wadium 500,00 zł,
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie 
doliczony 22% podatek VAT.
Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy 
przetargu, z tym że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dzie-
siątek złotych.
Termin zapłaty: cena sprzedaży nierucho-
mości uzyskana w przetargu plus podatek 
VAT 22% podlega zapłacie, nie później niż 
do dnia zawarcia umowy przenoszącej 
własność.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania:
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną z moż-
liwością prowadzenia nieuciążliwej działal-
ności gospodarczej.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie 
jest przedmiotem żadnego zobowiązania.
Przetarg na sprzedaż przedmiotowych nie-
ruchomości odbędzie się 30 listopada 2009 r. 

Sesja Rady Miejskiej
wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących 
inne stanowiska kierownicze w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez gminę 
Środa Wielkopolska. Radni rozpatrzą również 
uchwałę w sprawie wymagań, jakie powi-
nien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o zezwolenie na odbieranie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych na terenie 
gminy.

Rada Miejska podejmie także uchwały 
w sprawie przyjęcia programu współpracy 
gminy z organizacjami pozarządowymi na 
2010 r., uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu 
budownictwa mieszkaniowego przy ul. Topol-
skiej w Środzie Wielkopolskiej oraz terenów 
zabudowy mieszkaniowej położonych we 
wsiach Zmysłowo i Staniszewo, a także sprze-
daży lokali stanowiących własność gminy.

W związku z wygaśnięciem mandatu rad-
nego Edwarda Bartochy, uchwałą Rady Miej-
skiej, na jego miejsce powołany zostanie nowy 
radny – Franciszek Szymkowiak, który pod-
czas sesji złoży uroczyste ślubowanie. Nowy 
radny zajął kolejne miejsce na tej samej liście 
wyborczej w ostatnich wyborach samorządo-
wych, dlatego, zgodnie z przepisami ordynacji 
wyborczej, po wygaśnięciu mandatu, Barto-
cha będzie pełnił funkcję radnego. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Ogłoszenie o przetargu
o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 
5, salka nr 207, I piętro.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie wadium w pieniądzu w kwocie 
500 zł . 
Wadium można wpłacić na konto nr 89 1090 
1418 0000 0000 4101 5244 BZ WBK S.A. O/
Środa Wielkopolska, w terminie do dnia 
26 listopada 2009 r. Dowód wniesienia wa-
dium przez uczestnika przetargu podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygra 
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a w przypadku uchylenia 
się przez tę osobę od zawarcia umowy, wa-
dium przepada na rzecz Sprzedającego. Po-
zostałym uczestnikom wadium zwraca się 
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
Uczestnik przetargu, który przetarg wygra 
jest związany ofertą do dnia zawarcia umo-
wy notarialnej.
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska za-
strzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji na temat przetargu udzielają 
pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodar-
ki Przestrzennej Urzędu Miejskiego ul. Da-
szyńskiego 5, pokój nr 205, I ptr., tel.061 286 
77 18/19.

Burmistrz Miasta
Wojciech Ziętkowski

Z tej okazji dostojna jubilatka otrzyma-
ła od burmistrza Wojciecha Ziętkowskie-
go koc, kwiaty oraz list gratulacyjny. Bur-
mistrz życzył stulatce pomyślności, zdrowia 
i kolejnych, tak doniosłych urodzinowych 
jubileuszy. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

100 lat pani Stefanii!
Średzianka, Stefania Skotarczak, 
obchodziła w sobotę 24 października 
setne urodziny. 

Jubilatka z burmistrzem 
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Projekt budowy oczyszczalni ścieków zo-
stał pozytywnie zweryfikowany pod wzglę-
dem formalnym, merytorycznym i finanso-
wym. Przypomnijmy, że gmina rozpoczęła  
inwestycję o wartości 5.664.448,01 zł w 2006 
roku jeszcze przed faktycznym pozyska-
niem refundacji. W poprzednim numerze 
ŚBS pisaliśmy, że wartość dofinansowa-
nia z Unii Europejskiej na ten cel zosta-
ła określona na poziomie 4.248.336,01 zł, 
a gmina wciąż czeka na wypłatę pieniędzy. 
W październiku pieniądze trafiły na konto 
gminy, choć kwota dofinansowania została 
pomniejszona o 161.358,85 zł. Ostatecznie 
gmina uzyskała refundację w wysokości 
4.086.977,16 zł.

Zmniejszenie kwoty dofinansowania 
spowodowało odstąpienie od umowy firmy 
„JUMA”, za co wykonawcę obciążono karą 
umowną w wysokości 87.060,57 zł, co sta-

Rozpoczęło się od wyrównania terenu wo-
kół bloku i przyblokowego parkingu. Z Urzę-
du Miejskiego dostarczono ziemię, z usług 
komunalnych wypożyczono grabie i łopaty. 
Tak uzbrojeni mieszkańcy – ramię w ramię 
z pracownikami OPS – zamierzają zagospo-
darować teren wokół swojego bloku. 

– PAL „Nasz Dom” jest częścią większe-
go projektu systemowego pt. „Pomagając 
innym – pomagam sobie” realizowanego 
przez OPS w ramach PO KL na podstawie 
umowy zawartej przez gminę Środa Wlkp. 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu 
na lata 2008-2013. Na tej podstawie OPS co-
rocznie pisze projekt i wnioskuje o środki 
finansowe z UE na jego realizację w danym 
roku budżetowym. Zaznaczyć należy, ze 
nadrzędnym celem wszystkich projektów 
systemowych jest inwestowanie w kapitał 
ludzki. Tegoroczny projekt daje szansę na 
poprawę warunków bytowych mieszkań-
com bloku przy ul. Brodowskiej 46, poło-
żonego w znacznej odległości od centrum 
miasta. Pracy jest dużo, ale zasada jedna 
– wszyscy pracujemy razem: dorośli, dzie-
ci i kadra OPS – mówi Danuta Wieczorek, 
dyrektor OPS.

– Istotne było to, że na budowę tej infra-
struktury nie trzeba było ogłaszać żadnego 
przetargu na wyłonienie wykonawcy, gdyż 
to mieszkańcy własnymi rękoma zagospo-
darują swoje najbliższe otoczenie, a wspólna 
praca będzie mieć też wartość integracyjną. 
Najważniejsze, że mieszkańcy mają świado-
mość, iż pracują dla siebie, a wszelkie doko-
nane zmiany po zakończeniu projektu pozo-
staną – uzupełnia Danuta Wieczorek.  

4 miliony zł na koncie gminy
Gmina Środa Wielkopolska otrzymała zapowiadane dofinansowanie ze 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego za budowę 
oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenach wiejskich gminy. 

nowiło faktyczny przychód gminy, który 
został odliczony od kwoty kosztów kwalifi-
kowanych podlegających dofinansowaniu. 

Kontrolerzy z ramienia Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego nie 
uznali również odrzucenia oferty firmy 
„POL-GAR”, która w kosztorysie przyjęła 
jednostkę m3 zamiast m2. Odrzucenie ofer-
ty kontrolerzy zakwalifikowali jako niepra-
widłowość. Kontrolujący uznali wadliwą 
ofertę za podlegającą wyjaśnieniu i skory-
gowaniu w ramach tzw. „oczywistej omyłki 
pisarskiej”. Działanie to uznano za narusze-
nie zasady racjonalności wydatków, przez 
co zmniejszono wartość dofinansowania 
dla gminy o 128.084,54 zł. 

Gmina nie zgadzając się z interpretacją 
przyjętą przez kontrolujących zleciła wy-
konanie opinii prawnej, która dowodzi, że 
zmiana jednostki w ofercie odrzuconej fir-

my nie mieściła się w kategorii „omyłek”, 
lecz była niezgodna ze specyfiką istotnych 
warunków zamówienia. Jak czytamy w opi-
nii przygotowanej przez mecenasa Jacka 
Mańczaka, specjalistę w zakresie zamó-
wień publicznych „problematyczne wyda-
je się także stwierdzenie „oczywistości” 
omyłki – nawet po dokonaniu szczegółowej 
analizy nie można mieć bowiem pewno-
ści, że oferta firmy zawierała „oczywistą” 
pomyłkę. Dopiero porównanie kosztorysu 
oferowanego ze SIWZ pozwala stwierdzić, 
że oferta była wadliwa, a jako taką, w myśl 
obowiązujących przepisów PZP, gmina była 
zobligowana ją odrzucić. Dopiero noweliza-
cja przepisów z września 2008 r. umożliwiła-
by korektę oferty, lecz w dacie odrzucenia 
oferty „POL-GAR” takie możliwości jesz-
cze nie było”.

Gmina – opierając się na ekspertyzie 
prawnej – kwestionuje więc zasadność 
umniejszenia dofinansowania o tę kwo-
tę i zamierza odwoływać się w celu wy-
równania poniesionej straty finansowej, 
wynikającej z niewłaściwej interpretacji 
kontrolerów. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

„Czyn społeczny” na Brodowskiej
Zagospodarowanie terenu oraz rozwiązywanie części problemów mieszkańców bloku przy ul. 
Brodowskiej 46 w Środzie Wielkopolskiej – tym zajmują się w ramach Programu Aktywności 
Lokalnej (PAL), przy wsparciu OPS… sami mieszkańcy budynku. 

Mieszkańcy, podczas wspólnej „burzy 
mózgów”, sami partycypowali w określeniu 
swoich problemów i razem z pracownikami 
OPS wypracowali plan działania. – Przyblo-
kowy teren podzieliliśmy na część gospodar-
czą, w której znajdą się śmietniki i trzepak, 
a mieszkańcy będą mieli miejsce na wywie-
szanie prania oraz na oddzieloną tujami, prze-
kazanymi przez UM, część rekreacyjną z pia-
skownicą i ławkami – wylicza koordynator 
projektu Alicja Szymczak, pracownik OPS. 

Początkowo istniała obawa, że ten nowator-
ski projekt (w Wielkopolsce w tej formie reali-
zują go tylko dwie gminy) nie wypali, jednak 
po licznych rozmowach, mieszkańcy chętnie 
zaangażowali się w pracę i w każdej wolnej 
chwili wskakują w robocze ubrania, są pełni 
zapału i gotowi do dalszej pracy. – Na starcie 
dostali od nas impuls, a teraz sami przejęli 
inicjatywę, na własną rękę organizując nowe 
rośliny do ogródka, czy budując skalniaczki. 
Sami też sporządzili grafik sprzątania koryta-
rzy, co dotąd stanowiło spory problem – opo-
wiada koordynator projektu. 

W części gospodarczej znajdzie się również 
miejsce na wybudowanie nowej 32 metrowej 
wiaty rowerowej. Budowa w całości sfinan-
sowana zostanie ze środków UE. Powstanie 
wiaty ułatwi codzienne życie mieszkańców, 
którzy z uwagi na odległość od centrum mia-
sta poruszają się rowerami. W bloku nie ma 
piwnic, nie ma więc miejsca, gdzie można 
by je było pozostawiać. Budowa wiaty umoż-
liwi też udrożnienie korytarzy na klatkach 
schodowych bloku, co zapewni przepusto-
wość ewentualnych dróg ewakuacyjnych. To 
ważne, szczególnie w aspekcie zeszłorocznej 

tragedii w Kamieniu Pomorskim, w której 23 
osoby zginęły, a 21 zostało rannych. 

Za wykonaną pracę mieszkańcy bloku 
otrzymują „unicenty” – specjalną jednostkę 
bilonową, drukowaną przez OPS. – Ludzie 
muszą wiedzieć, że nie pracują za darmo, bo 
nic w życiu nie jest za darmo. Dużo trzeba 
wypracować swoimi rękami – uważa Alicja 
Szymczak. Zarobione podczas pracy „pienią-
dze” mieszkańcy będą mogli spożytkować na 
przyblokowym pikniku wieńczącym projekt. 
A tam przewidziano moc atrakcji: konkursy, 
loterie, punkty gastronomiczne… 

Na realizację projektu w 2009 r., którego cał-
kowita wartość to kwota 293.428,57 zł (w tym 
na Kontrakty Socjalne, o których napiszemy 
w kolejnym numerze „Średzkiego Biulety-
nu Samorządowego”, i PAL) średzki OPS 
otrzyma z UE środki finansowe w wysokości 
262.618,57 zł. Pozostała kwota – 30.810,00 zł 
– to udział własny gminy. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Gmina Środka Wielkopolska zakupiła 
cztery wiaty przystankowe z miejskiego Za-
kładu Komunikacji w Lesznie. 

Nowe wiaty pojawiły się w Pętkowie-Ki-
jewie, Brzeznie, Pierzchnie i Brodowie. 
W dwóch pierwszych wymienionych miej-
scowościach zdemontowano stare, nad-
gryzione zębem czasu, wiaty przystanko-
we, a w ich miejsce zainstalowano nowe. 
W Pierzchnie gmina postawiła nową wiatę, 
w miejsce starej, uszkodzonej podczas ko-
lizji drogowej. Natomiast w Brodowie, na 
miejscu starego, murowanego przystanku, 
zainstalowano bardziej funkcjonalną wiatę. 

Na zakup i zainstalowanie wiat gmina 
przeznaczyła łącznie 25.010 zł.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Postawiono nowe wiaty



www.sroda.wlkp.pl� nr 06 (47)

Ś R O D A  –  M I A S T O  L U D Z I  A K T Y W N Y C H

Średzkie Towarzystwo Kulturalne zebrało 
ponad 2 tys. podpisów pod inicjatywą utwo-
rzenia w mieście muzeum regionalnego. 
– Koncepcja budowy muzeum regionalnego 
w Środzie Wielkopolskiej zakorzeniła się, 
w naszych głowach już kilka lat temu. Jako 
ŚTK odwiedzamy wiele miast i miasteczek 
Wielkopolski. W wielu, nawet niewielkich, 
miejscowościach są muzea regionalne, któ-
re przechowują pamięć o swojej przeszłości 
– mówi Bożena Urbańska, prezes ŚTK. 

„Środa należy (…) do najstarszych miast 
w Wielkopolsce. Ma bogatą i ciekawą historię. 
Wiele pamiątek i dokumentów, które znajdują 
się w prywatnych zbiorach, z powodu upływu 
czasu, trudności lokalowych i często braku za-
interesowania potomnych, po prostu niszcze-
ją” – napisali w liście do burmistrza Wojciecha 
Ziętkowskiego członkowie ŚTK, który wręczyli 
burmistrzowi wraz z podpisaną petycją o budo-
wę muzeum. 

20 października, w 70. rocznicę rozstrze-
lania Polaków na Starym Rynku w Środzie 
Wielkopolskiej, odsłonięto pamiątkową tab-
licę nieopodal ogrodów działkowych przy 
ul. Niedziałkowskiego.

Uroczystości upamiętniające rozstrzelanie 
Polaków na Starym Rynku w Środzie Wielko-
polskiej, w październiku 1939 r. tradycyjnie 
przygotowało Średzkie Towarzystwo Kultu-
ralne. O 17.30, po okolicznościowych prze-
mówieniach i złożeniu kwiatów, odsłonięto 
pamiątkową tablicę, upamiętniającą miejsce 
pierwszego pochówku rozstrzelanych. 

– Niestety, dopiero 70 lat po tym tragicz-
nym wydarzeniu możemy należycie uho-
norować poległych, fundując pamiątkową 

Mieszkańcy chcą muzeum regionalnego
Jakie eksponaty mogą znaleźć się w pla-

nowanym muzeum? – Zamierzamy prezen-
tować makietę średniowiecznej Środy Wiel-
kopolskiej, sztandary i skrzynie cechowe, 
eksponaty harcerstwa, ikonografię poświęco-
ną średzkim stowarzyszeniom, dokumenty 
poświadczające udział średnian w walkach 
narodowowyzwoleńczych – wylicza Urbańska. 
– Oprócz tego mamy zapewnienie Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu, że muzeum 
użyczy nam zbiory związane z wykopaliska-
mi wokół Środy Wielkopolskiej – dodaje pre-
zes ŚTK. Urbańska przyznaje, że mieszkańcy 
bardzo pozytywnie zareagowali na koncepcję 
powstania muzeum, a część z nich zgłasza się 
nawet do ŚTK z eksponatami, których nie 
ma gdzie przechowywać. – A przecież mamy 
moralny obowiązek ratowania tych zabytków 
– przekonuje prezes ŚTK. 

Urbańska uważa, że w muzeum regional-
nym mogłyby się odbywać regionalne ścież-

ki edukacyjne, które są częścią programu 
szkolnego, a także spotkania czy wykłady. 
– W naszej koncepcji muzeum powinno bo-
wiem tętnić życiem. Powinno być czymś 
więcej, niż tylko zbiorem eksponatów. Tyl-
ko wtedy mieszkańcy przekonają się, w jak 
pięknym i ważnym miejscu przyszło im żyć 
– uważa prezes ŚTK. 

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze dokład-
nie, gdzie miałoby powstać muzeum – miejscy 
urzędnicy zdradzają, że konsultowanych jest 
kilka lokalizacji. Burmistrz Wojciech Ziętkow-
ski, pytany o szanse realizacji tego przedsię-
wzięcia, zapewnia jednak, że w budżecie na 
2010 r. zostanie zawarta propozycja utworzenia 
muzeum regionalnego w Środzie Wielkopol-
skiej. Propozycja zostanie przedłożona Radzie 
Miejskiej, która w głosowaniu ostatecznie za-
decyduje, czy postulowane przez ŚTK muze-
um rzeczywiście powstanie.                            RŚ

redakcja@sroda.wlkp.pl

Tablica pamięci rozstrzelanych
tablicę – ubolewa Bożena Urbańska, prezes 
ŚTK. Przy pomocy gminy udało się należycie 
zagospodarować otoczenie nowego pomni-
ka: teren wybrukowano, zainstalowano dwa 
maszty do wywieszania flag, a pośrodku usta-
wiono duży, ważący niemal 3 tony kamień, na 
którym znalazła się tablica o wielkości 40 x 
60 cm. Na tablicy, wykonanej przez Artura 
Herkta, umieszczono następującą inskryp-
cję: „Na tym terenie pogrzebano 29 Polaków 
rozstrzelanych przez hitlerowców 20 X 1939 
roku na Starym Rynku w Środzie Wlkp. Po 
ekshumacji w czerwcu 1945 roku ciała pocho-
wano na cmentarzach parafialnych”.

Po odsłonięciu tablicy licznie zgromadze-
ni średnianie wzięli udział w mszy św. w ko-

legiacie, po której dalsza część uroczystości 
przebiegała na Starym Rynku. Pod tablicą 
rozstrzelanych odbył się apel poległych, 
a przy akompaniamencie chóru, złożono 
kwiaty i pozostawiono 29 biało-czerownych 
zniczy, upamiętniających każdego z roz-
strzelanych Polaków.  

Za pośrednictwem „Średzkiego Biulety-
nu Samorządowego” ŚTK pragnie serdecz-
nie podziękować za zaangażowanie i pomoc 
w powstaniu pamiątkowej tablicy – tak szcze-
gólnego dla wszystkich średnian miejsca 
pamięci – burmistrzowi Wojciechowi Zięt-
kowskiemu, Wojciechowi Zimowskiemu, p. 
Sosze z Markowic (fundatorowi kamienia), 
Erykowi Radkowi oraz Arturowi Herktowi. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Już 19 listopada odbędzie się VI Wojewódz-
ki Konkurs Talentów Muzycznych Melpome-
na 2009. Przez trzy dni grupy teatralne będą 
prezentować spektakle na deskach sali wido-
wiskowej średzkiego Ośrodka Kultury. 

Melpomena gości w Środzie Wielkopolskiej 
już od 2004 r. i cieszy się coraz większym za-
interesowaniem. Jak przekonuje Katarzyna 
Kicińska, organizator konkursu, z roku na rok 
poziom konkursowych prezentacji jest coraz 
wyższy. Kicińska zapewnia jednocześnie, że 
prowadzony przez nią teatr „Osobno” już szli-
fuje swój spektakl. W tej edycji Melpomeny 
„Osobno” wystawi „Jak Gyom został starszym 
panem” Leszka Kołakowskiego. 

Informacje o konkursie: www.oksroda.pl/
melpomena.html, tel. 061 285 23 05, e-mail: 
ok.katarzyna@gmail.com 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Pierwszy po przewie Dyskusyjny Klub Fil-
mowy w kinie „Baszta” zgromadził ponad stu-
osobową publiczność. 

Widzowie mieli okazję obejrzeć film pt. „Tis-
chner – życie w opowieściach”. Po projekcji 
publiczność wysłuchała rozmowy Wojciecha 
Bonowicza (autora biografii filozofa) z Witol-
dem Beresiem (scenarzystą filmu) oraz Artu-
rem Więckim (reżyserem) na temat powstania 
filmu oraz życia ks. Józefa Tischnera. 

Jednocześnie uczestnicy DKF mieli oka-
zję zapoznać się z ekspozycją fotograficzną 
prezentującą wizytę ks. Tischnera w Środzie 
Wielkopolskiej (w 1996 r.) przygotowaną spe-
cjalnie na tę okazję przy pomocy Średzkiego 
Towarzystwa Fotograficznego. 

Kolejne projekcie w ramach DKF odbywać 
się będą w kinie „Baszta” w pierwszy i ostatni 
czwartek miesiąca. Fachowym słowem uboga-
cą je Piotr Zakęs i Anna Litewka, absolwenci 
polonistyki i filmoznawstwa. Cena biletu na 
jeden seans wynosi 8 zł. 

Najbliższe spotkania DKF w kinie „Baszta”:
29.10 – godz. 19.00 „Mała Moskwa”
5.11 – godz. 19.00 „Przerwane Objęcia”

Dyskusje o filmach w „Baszcie”
26.11 – godz.19.00 pokaz premierowy filmu 

„Teraz i Zawsze”, spotkania z autorem zdjęć 
Mariuszem Konopką i aktorem Adamem Pa-
terem.

Dyrektor kina „Baszta”, Aleksandra Pohl, 
od 3 listopada zaprasza również na wystawę 
objazdową „Tu było kino”, na której prezento-
wane będą zdjęcia starych, nieistniejących już 
kin w Polsce.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Za miesiąc muza 
tragedii pokaże 
swe oblicze

Po dysusji można było otrzymać autografy
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W odpowiedzi na zamieszczony ar-
tykuł w Biuletynie Samorządowym 
z 27.08.2009 r. pt. „Ślepa ścieżki Fracha” po-
zwolę sobie ustosunkować się do zawartych 
w ww. artykule, a szkalujących moje dobre 

List do redakcji
W związku z publikacją artykułu „Ślepe 
ścieżki Fracha” na łamach „Średzkiego 
Biuletynu Samorządowego” nr 4 (45) 
z 27 sierpnia 2009 r. na internetowy 
adres redakcji otrzymaliśmy list 
autorstwa Jarosława Fracha, który 
w kilkunastu zdaniach wyjaśnia 
swój punkt widzenia omawianej 
w artykule kwestii – petycji dotyczącej 
budowy dróg rowerowych w Środzie 
Wielkopolskiej. Na prośbę samego 
zainteresowanego w całości 
publikujemy jego list. 

imię jako strażaka i obywatela miasta Śro-
da Wlkp., zarzutów.

Pan Redaktor, piszący pod inicjałem 
MB, w sposób żenujący odnosi się do fak-
tu potrzeby powstania ścieżek rowerowych 
w Środzie Wlkp., ze szczególnym uwzględ-
nieniem wybudowania ścieżki rowerowej 
dookoła Jeziora Średzkiego. Jako obywatel 
mam prawo do wskazania potrzeb lokalnej 
społeczności, dotyczących inwestycji służą-
cych dobru nas wszystkich. Jedną z metod 
jej realizacji jest petycja. Pod petycją do 
Pana Burmistrza podpisało się 1008 osób, 
co w znacznej mierze daje sygnał do tego, 
że ww. inwestycja wydaje się celowa. Nie 
w mojej gestii jest sprawozdanie czy po-
szczególne drogi i grunty należą do gminy, 
powiatu, województwa, osób prywatnych, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Powiatowych 
i Autostrad. Po to są urzędnicy zatrudnieni 
w Urzędzie Miejskim, między nami Pan Re-
daktor, za które biorą pieniążki z naszych 
podatków. Moim zamiarem było wskazanie 
potrzeby tej inwestycji Panu Burmistrzowi 
i Radnym Miejskim. Jestem gorąco przeko-
nany, że ona powstanie dzięki dobrej woli 
naszych władz Samorządowych. Tej dobrej 
woli brakuje Panu Redaktorowi, skoro z taką 
zaciętością krytykuje Pan oddolne inicjaty-

Choć celebrowany od 11 lat Światowy 
Dzień Zwierząt przypada na 4 października, 
w dzień wspomnienia św. Franciszka, patrona 
zwierząt i ekologów, to średzki oddział TOZ  
przygotował okolicznościowe imprezy na nie-
mal cały pierwszy tydzień października. 

2 października nastąpiło otwarcie ekspo-
zycji w Miejskiej Bibliotece przy Placu Za-
mkowym, którą można było oglądać przez 
dwa tygodnie. Na wystawę złożyło się kilka-
dziesiąt fotografii psów autorstwa pracowni-
ków średzkiego schroniska i członków TOZ, 
a także prace plastyczne średzkich uczniów 
przedstawiające czworonogi. Podczas inaugu-
racji wystawy podsumowano też działalność 
TOZ oraz w szczególny sposób uhonorowa-
no pracowników i wolontariuszy gminnego 
schroniska. 

W ramach tygodnia poświęconego zwie-
rzętom rozstrzygnięto ponadto konkurs pla-
styczny skierowany do uczniów szkół podsta-
wowych, podsumowano zbiórkę karmy dla 
„podopiecznych” schroniska, a także – pod 
przewodnictwem ks. Lecha Otty – odprawio-
no na terenie schroniska polową mszę świętą 
w intencji zwierząt i ich przyjaciół, w której 
uczestniczyli mieszkańcy wraz ze swoimi 
czworonogami. Najważniejszym punktem 
były wszakże drzwi otwarte w schronisku, 
które już od kilku lat cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem.  

– Mieszkańcy mieli okazję obejrzeć pieski 
i zastanowić się nad ich adopcją. Podkreśla-
liśmy, żeby nie była to impulsywna decyzja. 

wy społeczne. Proszę zapamiętać „DOBRE 
ZAWSZE ZWYCIĘŻY ZŁE”. Radość Pana 
Redaktora wydaje się bezmierna, skoro 
w artykule szczyci się Pan powstaniem „pół 
kilometra” dróg rowerowych w mieście. Ży-
czę powodzenie z poruszaniem się po tak 
krótkim odcinku, w szczególności z dzieć-
mi, chcąc uprawiać szeroką rozumianą tu-
rystykę rodzinną. W myśl starego sloganu 
„Do pracy rodacy” życzę twórczej inwencji 
Panu Redaktorowi przy studiowaniu map 
miasta – możliwości wytyczenia ścieżek 
rowerowych, chęci pozyskania środków 
finansowych np. z Unii Europejskiej a nie 
atakowaniu mojej osoby jako inicjatora 
i wszystkich mieszkańców naszego miasta, 
którzy podpisali się pod petycją potrzeby 
budowy ścieżki rowerowych, za co w tym 
miejscu chciałbym serdecznie podzięko-
wać. Jako mieszkaniec promuję hasło 

ŚRODA-MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
Z wyrazami szacunku

Jarosław Frach

PS Jeżeli zamierza Pan Redaktor pisać 
artykuły prasowe na mój temat to proszę 
wysilić się trochę i przytaczając moje na-
zwisko umieszczać skrót Sz. P. lub Pan, co 
należy do dobrych obyczajów. 

„

“

Tydzień z czterema łapami
Zwierzę to bowiem duża odpowiedzialność, 
dlatego decyzja o adopcji powinna być prze-
myślana – mówi Paweł Ryll, prezes średzkie-
go oddziału TOZ. 

Od czasu powstania gminnego schroni-
ska przewinęło się przez nie ponad tysiąc 
psów. Obecnie jest ich ok. 65, choć liczba ta 
zmienia się niemal codziennie. Aby zapobiec 
zwiększaniu się liczby bezpańskich psów na 
terenie gminy, władze Środy Wielkopolskiej 
we współpracy z TOZ przeprowadziły w ubie-
głym roku akcję bezpłatnej, obowiązkowej 
identyfikacji psów poprzez wszczepienie pod 
skórę zwierzęcia mikroczipa. – Dzięki tej ak-
cji problem bezpańskich psów nie narasta już 
tak gwałtownie, a wielu właścicieli odnalazło 
swe zagubione czworonogi – mówi Ryll.  

Zagubione lub porzucone psy, które prze-
bywają w schronisku przy ul. Niedziałkow-
skiego, mają jednak spore szanse na adopcję. 
Średnio 70 proc. podopiecznych średzkie-
go schroniska znajduje nowe domy, co jest 
ewenementem w skali całego kraju – staty-

Już po raz ósmy średzki oddział Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w związku ze 
Światowym Dniem Zwierząt przygotował  
szereg imprez poświęconych psom. 

stycznie w tego typu placówkach liczba ta nie 
przekracza bowiem połowy. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Paweł Ryll wręczył nagrody dla wolontariuszy

Z-ca burmistrza, Rafał Piechowiak, podziwia 
wystawę

1,24 t niesegregowanych odpadów komu-
nalnych zebrali 18 września średzcy uczniowie 
w ramach akcji „Sprzątanie świata – 2009”.

W tegorocznej edycji w akcję zaangażowa-
li się uczniowie z 10 gminnych szkół (w tym 
6 szkół podstawowych i 3 gimnazja), którym 
Urząd Miejski dostarczył specjalne worki oraz 
rękawice do sprzątania gminnych terenów.

Koncepcja akcji „Sprzątanie świata” wywo-
dzi się z Australii, gdzie w 1989 r. po raz pierw-
szy 40 tys. mieszkańców Sydney wzięło udział 
w akcji sprzątania terenów portowych. Trady-
cyjnie akcja odbywa się w okolicach trzeciego 
weekendu września. W Polsce akcja organizo-
wana jest od 1994 r., a jej koordynatorem jest 
Fundacja Nasza Ziemia. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Posprzątali gminę
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INFORMATOR GMINNY 
Pogotowie Ratunkowe – 999; 285-33-12
Pogotowie Energetyczne – 285-22-91
Pogotowie Wodociągowe – 994; 
509-566-932
Gazownia Rozdzielnia Gazu – 285-28-21
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 998; 
285-30-68
Komenda Powiatowa Policji – 997; 
286-72-00
Policyjny Telefon Zaufania – 286-72-97
Starostwo Powiatowe – 285-80-51
Urząd Gminy Dominowo – 285-92-13
Urząd Gminy Krzykosy – 285-15-14
Urząd Gminy Nowe Miasto – 287-40-06
Urząd Gminy Zaniemyśl – 285-75-80
Powiatowy Urząd Pracy – 285-80-32
Urząd Skarbowy – 285-80-91
Sąd Rejonowy – 285-80-16
Postój taksówek – 285-29-09
Zakład Pogrzebowy CONSUS 
– 285-65-76; 600-824-626
Usługi Komunalne – zakład pogrzebowy – 285-40-69; 
604-280-534
Usługi Pogrzebowe – 287-07-06; 502-108-238
Zarząd Dróg Powiatowych – 287-06-17
Rejon Dróg Krajowych – 285-34-36
Pogotowie Weterynaryjne – 285-31-50
Urząd Pocztowy:
ul. Dąbrowskiego – 285-80-01
ul. Poselska 285-25-97
Telekomunikacja Polska – 285-38-99
PKP informacja – 061-633-68-33
Polski Czerwony Krzyż – 285-34-46
Środowiskowy Dom Samopomocy 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
– 285-38-06
Dom Pogodnej Jesieni – 285-31-47
Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Życie” – 285-26-58
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – 285-
40-31
Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Astra Med” 287-06-03; 
601-971-197
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Lekmed” 
– 287-06-66; 604-266-406
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych „LEKMED-BIS”  
286-52-50
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzin-
nej „Elcor” – 285-48-38; 601-22-10-13; 601-22-10-09
Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej 
„Serce” – 287-06-30; 502-412-555
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny „Vita” – 287-06-11; 
603-40-92-99
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej „Szkol-med.” 
– 285-80-47
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współ-
uzależnienia  – 285-86-33
NZOZ Stomatologia Średzka – 285-40-31 wew. 219
APTEKI:
– „Jagiellońska” ul. Przecznica 2 
– 285-59-12
– „Nova” ul. Piłsudskiego 1a – 286-40-10
– „Pod Orłem” Stary Rynek – 285-34-11
– „Pod Złotą Wagą” ul. Dąbrowskiego 39 – 285-35-53
– „Śródmiejska” ul. Spichrzowa 3 
– 285-81-39
– „Pod Słońcem” ul. Czerwonego Krzyża 12 – 287-08-33 
– „Rodzinna” ul. 20 Paźdz. 36 A – 286-52-99
– Apteka Św. Józefa, ul. Poselska 18 – 286-50-22

11 października 2009 r. odbyło się uro-
czyste spotkanie sporej rzeszy darczyńców, 
współpracowników oraz wolontariuszy na 
co dzień wspomagających działania Cari-
tas. Uroczystość została podzielona na dwie 
części. W pierwszej części zostały wręczone 
darczyńcom w uznaniu za szczególną pomoc 
i współpracę wyróżnienia i statuetki „Signum 
Caritatis”. Statuetki odebrali: dyrektor firmy 
HERNES – za ofiarowanie dla powodzian 50 
tysięcy litrów wody, dyrektor przedsiębior-
stwa FILAR za pomoc przy budowie domu dla 
potrzebujących oraz dyrektor baru CARITAS 
w Poznaniu za swoją codzienną działalność. 
Statuetka została zaprojektowana na kształt 
rodziny jako najwierniejszego znaku miłości,  
a przy tym jednocześnie podmiotu najwięk-
szej troski Caritas.

Nie pominięto również struktur Caritas Ar-
chidiecezji Poznańskiej. Wyróżnienia otrzy-
mały trzy najprężniej działające Parafialne 
Zespoły Caritas oraz trzy Szkolne Koła Cari-
tas, wśród których znalazło się Szkolne Koło 
Caritas działające przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. Gratulacje 
i podziękowania zostały złożone na ręce opie-
kuna koła pani Danuty Tomaszewskiej oraz 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 pani Ka-
mili Bekkali.

Wyróżnienia otrzymali wolontariusze, bez 
których przekazywanie miłosierdzia nie by-

W tym celu młodzi radni planują uru-
chomienie własnej witryny internetowej, 
a także ukonstytuowanie stałych komisji, 
m.in. do wynajdywania nowych obszarów 
aktywności młodzieży. W planach jest po-
nadto przeprowadzenie kampanii informa-
cyjnej dotyczącej samorządu skierowanej 
do młodzieży, organizacja spotkań młodych 
średnian z samorządowcami czy, w ramach 
lekcji WOS-u, „Drzwi otwartych” w Urzę-
dzie Miejskim dla uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. Wszystko 
po to, aby popularyzować wśród młodych 
średzian ideę społeczeństwa obywatelskie-
go i niwelować nieuzasadnione lęki przed 
załatwianiem formalności w instytucjach 
gminnych.  

Choć to właśnie MRM była inicjatorem 
festiwalu „Hip-hop Rytm Ulicy” czy współ-

Młodzi wkraczają do akcji
Młodzieżowa Rada Miejska przystępuje 
do działania. – Zamierzamy zwiększyć 
aktywność w mieście i kształtować 
postawy obywatelskie – zapowiada 
Szymon Błoch, wiceprzewodniczący 
średzkiej MRM. 

organizatorem turnieju siatkówki nad 
Jeziorem Średzkim, to młodzi radni nie 
zamierzają spoczywać na laurach. W pla-
nach MRM jest akcesja do ogólnopolskiej 
federacji Rad Młodzieżowych, dzięki cze-
mu będą mogli uczestniczyć w profesjonal-
nych szkoleniach podnoszących ich kom-
petencje, a nabytą wiedzę – jak zapewniają 
– spożytkują dla dobra mieszkańców Środy 
Wielkopolskiej. 

Przewodnicząca średzkiej MRM Zuzan-
na Markiewicz i wiceprzewodniczący Szy-
mon Błoch wzięli również udział w VIII 
Wielkopolskim Forum Rad Młodzieżowych 
w Żerkowie. Podczas obrad dwoje radnych 
nauczyło się, jak pozyskiwać i racjonalnie 
rozdysponowywać fundusze, współpra-
cować z organami gminy czy motywować 
innych do działania. – Zdobyta wiedza po-
zwoli na skuteczniejsze działania w przy-
szłości – przekonuje Zuzanna Markiewicz, 
a potwierdzenia jej słów nie trzeba daleko 
szukać. Przewodnicząca zdradza bowiem, 
że MRM planuje organizację halowego tur-
nieju piłkarskiego o puchar MRM podczas 
ferii zimowych.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

„Miłosierdzie to nie jałmużna”
Po raz drugi Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej na zakończenie Tygodnia 
Miłosierdzia zorganizowała Galę Banku 
Miłosierdzia.

łoby możliwe. Wszyscy uhonorowani podkre-
ślali, że pomoc płynęła z serca, a nie z chęci 
bycia nagrodzonym.

„Miłosierdzie to nie jałmużna, miłosier-
dzie to dar, który pochodzi z potrzeby serca” 
– mówił uczestniczący w gali abp Stanisław 
Gądecki. Z kolei dyrektor poznańskiej Cari-
tas ks. Waldemar Hanas, podkreślał, że jest 
wielu darczyńców, którzy chcą pozostać ano-
nimowi. Wyrazem wdzięczności dla wszyst-
kich „udziałowców Banku Miłosierdzia” była 
druga część gali – uroczysty koncert Chóru 
Akademickiego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją Jacka 
Sykulskiego. Ta ponad godzinna uczta wspa-
niałego śpiewu była wyrazem wdzięczności 
za wysiłek włożony w dzieła dobroczynne 
prowadzone przez Caritas.

Małgorzata Orłowska

Dyr. SP3 Kamila Bekkali, członkinie koła Cari-
tas z SP3 Joanna Kościelniak, Paulina Reśliń-
ska i opiekunka koła Danuta Tomaszewska z 
abp. Stanisławem gądeckim i ks. Waldemarem 
Hanasem.
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i poprawek w teks-
tach oraz listach. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

Burmistrz
Wojciech Ziętkowski – 286-77-00 
e-mail: burmistrz@sroda.wlkp.pl 

Z-ca Burmistrza
Rafał Piechowiak – 286-77-00
e-mail: rafal@sroda.wlkp.pl

Sekretariat – 286-77-00; 286-77-01
Fax – 286-77-02
e-mail: sekretariat@sroda.wlkp.pl
Punkt Obsługi Klienta – 286-77-70
e-mail: um@sroda.wlkp.pl 

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

Wydział Organizacyjno-Prawny – 286-77-11; 
286-77-12

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

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

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: 
286-77-18---22

e-mail: grunty@sroda.wlkp.pl 
e-mail: urbanistyka@sroda.wlkp.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień – 286-77-31/32; 
286-77-35/36/37
e-mail: inwestycje@sroda.wlkp.pl 

Wydział Gospodarki Finansowej:
• Skarbnik Miasta – 286-77-55
    e-mail: skarbnik@sroda.wlkp.pl 
• Księgowość budżetowa – 286-77-56/57
    e-mail: budzet@sroda.wlkp.pl 
• Księgowość podatkowa – 286-77-61
• Podatek od środków transportu – 286-77-

58; 
• Podatek rolny, pod. od nieruchomości – 286-

77-63/64

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

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

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

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – 286-77-
46/47; 

e-mail: oswiata@sroda.wlkp.pl 
Straż Miejska – 286-77-50; 0604-471-282;
Monitoring Miasta – 285-32-15

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

Urząd Stanu Cywilnego – 286-77-71/72
e-mail: usc@sroda.wlkp.pl 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
URZĘDU MIEJSKIEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej – 285-35-80 
e-mail: opssroda@unet.pl 
Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach – 285-10-
23
Miejska Biblioteka Publiczna im. R.W. Berwiń-
skiego 
– 285-80-49 
Usługi Komunalne sp. z o.o. – 285-40-68
e-mail: uslugikomunalne@op.pl 

Składowisko Odpadów Komunalnych – 502-588-
999
e-mail: zsok@sroda.wlkp.pl
MPECWiK sp. z o.o. – 285-35-18, 
285-34-86 (czynny całą dobę)
e-mail: mpecwik@wp.pl
Ośrodek Kultury – 285-23-05/06
e-mail: oksroda@neostrada.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji – 285-25-20
e-mail: osirsroda@o2.pl 
Pływalnia Miejska – 285-88-10
Gimnazjum nr 1 – 285-23-74
e-mail: gim1sroda@o2.pl 
Gimnazjum nr 2 – 287-06-59
e-mail: szkola@gim2-sroda-wlkp.pl 
Szkoła Podstawowa nr 2 – 285-30-76
e-mail: sp2_sroda@o2.pl 
Szkoła Podstawowa nr 3 – 285-80-47
e-mail: szkola-3@ga.pl 
Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej – 285-83-
94
e-mail: szkola.slupia@wp.pl 
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu – 285-17-00
e-mail: spwj@wp.pl 
Szkoła Podstawowa w Pławcach – 285-19-25
e-mail: sp_plawce@wp.pl 
Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim 
– 285-12-81
Przedszkole nr 1 – 285-25-28
Przedszkole nr 2 – 285-58-54
Przedszkole nr 3 – 285-25-95
Przedszkole nr 4 – 285-24-32 

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO 

Średzki Biuletyn Samorządowy

Redaktor: Radosław Śledziński 
e-mail: redakcja@sroda.wlkp.pl,

tel. redakcja: 061 286-77-46
Wydawca: Gmina Środa Wielkopolska, 
Skład i druk: Wydawnictwo „Kropka”, 
62-300 Września, ul. Fromborska 18, 

tel 061 437-49-57

Do końca września sołectwa mogły zgła-
szać wnioski do burmistrza o przyznanie 
pieniędzy w ramach funduszu sołeckiego. 
W budżecie na 2010 r. na ten cel zostanie 
przeznaczone łącznie ok. 335 tys. zł. 

Wniosek do burmistrza o przyznanie sołe-
ctwu pieniędzy w ramach funduszu sołeckie-
go musiał zostać poparty uchwałą zebrania 
wiejskiego. Burmistrz miał następnie siedem 
dni na konsultację i ewentualne odrzucenie 
wniosku. W tym roku burmistrz Wojciech 
Ziętkowski zaakceptował wszystkie złożone 
przez sołectwa wnioski. Oznacza to, że bur-
mistrz wpisze proponowane przez sołtysów 
35 sołectw należących do gminy Środa Wiel-
kopolska inwestycje w plan budżetu na 2010 r. 
i przedłoży je miejskim radnym do przegło-

Pieniądze popłyną do sołectw
sowania – ostatecznie to bowiem Rada Miej-
ska musi podjąć uchwałę, aby wnioskowana 
inwestycja mogła dojść do skutku. 

Kwoty dla sołectw wyznaczane są wedle 
algorytmu – iloczynu (równej dla każdego so-
łectwa) kwoty bazowej oraz liczby mieszkań-
ców danego sołectwa. Większa liczba miesz-
kańców oznacza więc de facto większą pulę 
pieniędzy do wykorzystania przez danego 
sołtysa. Właśnie dlatego sołectwo Jarosław-
ca – ponieważ jest zamieszkiwane przez naj-
większą liczbę mieszkańców w porównaniu 
do pozostałych sołectw – otrzyma z funduszu 
sołeckiego najwięcej pieniędzy (21,700 zł).  

Na co sołectwa przeznaczą pieniądze po-
chodzące z funduszu sołeckiego jest w za-
sadzie ich indywidualną sprawą. Warunki 

korzystania z finansowania konkretnych 
inwestycji są jednak – mocą ustawy – troja-
ko ograniczone: inwestycja z funduszu so-
łeckiego musi realizować zadania gminy, 
poprawić jakość życia mieszkańców i być 
spójna ze strategią rozwoju gminy. Co więcej, 
sołectwo z przyznanych pieniędzy w ramach 
funduszu jest zobligowane do prowadzenia 
inwestycji wyłącznie na terenach gminnych. 
Oznacza to, że z pieniędzy pochodzących 
z funduszu sołeckiego nie można prowa-
dzić inwestycji np. na terenach prywatnych 
czy gruntach powiatowych.

W złożonych do Urzędu Miejskiego wnio-
skach sołtysi najczęściej deklarowali prze-
znaczanie pieniędzy na inwestycje, remonty 
wiejskich świetlic, budowy placów zabaw 
czy organizację imprez integrujących miesz-
kańców – cele te są różne i bezpośrednio wy-
nikają z aktualnych potrzeb oraz specyfiki 
danej miejscowości. I tak, dla przykładu, 
w Koszutach z pieniędzy pozyskanych w ra-
mach funduszu sołeckiego powstanie nowy 
chodnik, w Chudzicach zostanie odmalowa-
na świetlica, w której dodatkowo zostaną 
zamontowane nowe okna, natomiast w Ja-
rosławcu w planach jest rozpoczęcie m.in. 
budowy placu zabaw oraz wykonanie ogro-
dzenia boiska sportowego. 

Zgodnie z obowiązującym prawem gmina 
może ubiegać się o 30 proc. zwrotu z budżetu 
państwa przeznaczonych na fundusz sołecki 
pieniędzy gminnych. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Na konto gminy wpłynęło 20 tys. zł z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 

Pieniądze z WFOŚiGW gmina otrzymała 
w ramach dofinansowania za przeprowadzo-
ne w kwietniu szczepienie kasztanowców 
specjalnym preparatem zwalczającym larwy 
szkodnika szrotówka kasztanowcowniaczka. 
W „Średzkim Biuletynie Samorządowym”  
z 27 sierpnia nr 4 (45) pisaliśmy o parafowa-
niu przez burmistrza Wojciecha Ziętkow-
skiego stosownej umowy, na mocy której 
gmina Środa Wielkopolska miała otrzymać 
dofinansowanie na przeprowadzenie akcji 
szczepienia kasztanowców, w ramach któ-
rej zaszczepiono 452 drzewa na terenie ca-
łej gminy. Przypomnijmy, że koszt zabiegu 
wyniósł niecałe 57 tys. zł.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Pieniądze za szrotówka
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To już roczek Studia „Gama”. Jak na 
prawdziwe urodziny przystało, nie zabrakło 
życzeń, prezentów i urodzinowego tortu. 

2 października w szczelnie wypełnio-
nej sali Ośrodka Kultury Studio „Gama” 
zaprezentowało się podczas kilkudziesię-
ciominutowego jubileuszowego koncertu. 
Publiczność mogła usłyszeć takie przeboje 
jak m.in. „Iść w stronę słońca”, „Szczęśli-
wej drogi już czas” czy „Miał być ślub”.27 
utalentowanych wokalistek w wieku szkol-
nym, tworzących zespół, prezentowało się 
na scenie solo, a piosenki finałowe – „Nie 
bądź na mnie taki zły” i „Piosenka jest do-
bra na wszystko” wykonały wspólnie wraz 
z opiekunką zespołu, Wiolą Kaźmierczak. 

„Piosenka jest dobra na wszystko” to 
utwór pochodzący z repertuaru Kabare-
tu Starszych Panów, który stał się moty-
wem przewodnim gali urodzinowej Stu-
dia „Gama”. Wiola Kaźmierczak, pytana 
o motywację wyboru właśnie tego hasła 
przewodniego koncertu jubileuszowego, 
odpowiada: − To sentencja-motto każdego 
śpiewającego. Śpiewając jesteśmy przecież 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14 paź-
dziernika Burmistrz Miasta Wojciech Zięt-
kowski wręczył nauczycielom i dyrektorom 
szkół z terenu naszej gminy nagrody. Spot-
kanie, które odbyło się w Urzędzie Miejskim 
było również okazją do przekazania życzeń 
i gratulacji. 

Burmistrz Wojciech Ziętkowski na spot-
kaniu m.in. powiedział: „jestem przekonany, 
że powierzone zadania, to nie tylko praca, 
ale i powołanie, które wypełniacie Państwo 
z największą troską przyczyniając się do bu-
dowania autorytetu szkoły wśród uczniów, ro-
dziców i środowiska lokalnego. W tym uroczy-
stym dniu proszę przyjąć życzenia sukcesów  
w przezwyciężaniu trudności, wiary we własne 
możliwości, a w życiu osobistym i rodzinnym 
dużo powodów do radości i zadowolenia”. 

Nagrody pieniężne otrzymało 12 nauczycie-
li i dyrektorów:

1. Elżbieta Buczkowska dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjny-
mi w Środzie Wielkopolskiej 

2. Kamila Bekkali dyrektor Szkoły Podsta-
wowejnNr 3 w Środzie Wielkopolskiej

3. Jadwiga Wieland dyrektor Gimnazjum nr 
1 w Środzie Wielkopolskiej

4. Alicja Ziembińska-Jung dyrektor Przed-
szkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Środzie Wielkopolskiej 

 5. Arleta Marzyńska nauczyciel w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Środzie 

Wielkopolskiej 
6. Małgorzata Krajewska nauczyciel w Szko-

le Podstawowej nr 3 w Środzie 
Wielkopolskiej 
7. Agnieszka Krupecka nauczyciel w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Środzie 
Wielkopolskiej 
8. Marzena Drożak nauczyciel w Szkole 

Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej 
9. Agnieszka Machunik nauczyciel w Szko-

le Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej 
10. Maria Lesińska nauczyciel w Szkole 

Podstawowej w Starkówcu 
Piątkowskim 
11. Teresa Balcerska nauczyciel w Zespole 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi 
Wielkiej 

12. Wiesława Lesińska nauczyciel w Gimna-
zjum Nr 2 w Środzie Wielkopolskiej. 

Wszystkie nagrody to 2000 zł brutto. 
Tomasz Tański

oswiata@sroda.wlkp.pl

„Piosenka jest dobra na wszystko”!
radośni, a piosenka naprawdę potrafi po-
prawić nastrój. 

Koncert w pierwszą rocznicę działalności 
„Gamy” poprowadził Artur Hoffman, który 
nie tylko zapowiadał poszczególne utwory, 
ale i przedstawiał sylwetki kolejnych wyko-
nawczyń. Przed rozpoczęciem koncertu Jo-
lanta Sołtysiak, dyrektor Ośrodka Kultury, 
przy którym działa Studio „Gama”, podaro-
wała zespołowi odtwarzacz CD. Do prezen-
tu dyrektor dołączyła życzenia, aby przy 
pomocy nowego sprzętu dziewczęta mogły 
w bardziej komfortowych warunkach ćwi-
czyć, a przez to osiągać kolejne sukcesy. 
Na zakończenie rozśpiewanego wieczoru 
wniesiono ufundowany przez rodziców jed-
nej z wokalistek tort, którym poczęstowano 
wszystkich uczestników koncertu. 

Czego życzyć zespołowi z okazji jubileu-
szu? Z pewnością kolejnych sukcesów, choć 
już teraz Studio „Gama” może poszczycić 
się niemałymi osiągnięciami na wielu róż-
nych festiwalach muzycznych.

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

Nagrody przyznane

Rubryka przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Kultury, biblioteką miejską  
oraz muzeum w Koszutach. 

Dawka kultury, 
czyli kultura w pigułce

Ośrodek Kultury
ul.20 Października 30

63-000 Środa Wlkp.
tel/fax: (061) 285 23 05

e-mail: sekretariat@oksroda.pl

Miejska Biblioteka im. R Berwińskiego 
Plac Zamkowy 7 

tel. (061) 285-80-49

Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”
Koszuty

tel. (061) 285-10-23

Burmistrz wręcza nagrodę i kwiaty dyrektor 
SP2 Elżbiecie Buczkowskiej
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Nauka gry w szachy sprzyja wszechstron-
nemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć. 
umiejętność abstrakcyjnego i logicznego 
myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzen-
ną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, 
zwiększa aktywność umysłową, rozbudza 
twórcze zdolności.

Szachy, wbrew pozorom i obiegowym opi-
niom, zawierają wiele elementów wycho-
wawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności 
za swoje decyzje. Młody adept „królewskiej 
gry” staje się bardziej cierpliwy, wytrwały 
i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go po-
kory gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje 
są słuszne (w myśl powiedzenia, że nie ma na 
świecie szachisty, który wygrałby wszystkie 
swoje partie). Dzięki temu obiektywizmowi 
wzrasta szacunek do przeciwnika i samego 
siebie, a gracz sam potrafi stosować w życiu 
zasadę „fair play”. Wykształcone w ten spo-
sób cechy umysłu i charakteru objawiają się 
nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już 
we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się 
to umiejętnością koncentracji nad zagadnie-
niem, łatwością zapamiętywania szczegółów 
czy szybkością w dotarciu do prawidłowego 
rozwiązywania problemu. 

Widzimy więc, że szachy to nie tylko wy-
rafinowana rozrywka intelektualna, ale 
także ogromna inwestycja w umysły na-
szych dzieci. 

Zajęcia kółka szachowego odbywają się 
w Ośrodku Kultury w sali „akwarium”  
w środy 17.00-19.00 szkółka szachowa dla 
dzieci, a także w piątki 17.00-19.00 spotkania 
szachowe UKS.                                        IN

Ryk silników, palenie gumy, presja czasu 
i wyniku. 11 października odbył się XI Rajd 
„Krewnych i znajomych Królika”.

– W rajdzie wystartować mógł każdy, kto, 
jak w bajce, jest przyjacielem królika – nieco 
tajemniczo wyjaśnia nazwę rajdu Jakub Zy-
garłowski, komandor rajdu zorganizowanego 
przez FX Partnerzy. W tegorocznej edycji na 
starcie zameldowało się 38 wyposażonych 
w mapy załóg, składających się z kierowcy, 
pilota, a często także kilku żądnych emocji 
pasażerów. 

– Na konkurencję się nie oglądamy, przecież 
jesteśmy najlepsi. Podziwiamy za to przepięk-
ne widoki. Nie wiedzieliśmy np. o tak urokli-
wym miejscu, jak Muzeum Ziemi Średzkiej 
w Koszutach, które na pewno jeszcze odwie-
dzimy. Choć tak naprawdę koncentrujemy się 
na odpaleniu silnika, bo akurat dzisiaj posta-
nowił zastrajkować – żartują Michał Wesołow-
ski i jego pilot Marek Kubiak, którzy trasę raj-
du pokonywali leciwym dużym fiatem. 

A trasa tegorocznego rajdu tradycyjnie była 
urokliwa. Co roku organizatorzy wytyczają 
inną trasę wiodącą zakątkami województwa. 
„Rajd Królika” już od trzech lat organizowa-
ny jest bowiem pod hasłem „Wielkopolskie 
podróże”. Tym razem uczestnicy musieli po-
konać 70 km z Komornik do Kórnika i Środy 
Wielkopolskiej, z metą wyznaczoną przy stu-
letnim spichlerzu w Biernatkach k. Kórnika 
– dokładnie w tym samym miejscu, gdzie 
dziesięć lat wcześniej zakończył się pierwszy 
rajd organizowany przez FX. 

Na trasie uczestnicy mieli okazję zmierzyć 
się z pięcioma samochodowymi próbami 
sprawnościowymi, weryfikującymi zarówno 

Układy choreograficzne i akrobatyczne 
ewolucje na specjalnych instalacjach zapre-
zentowała w Środzie Wielkopolskiej grupa 
taneczno-akrobatyczna z Akademii Sportowej 
w Gerlev.

Gerlev to niewielka miejscowość w zachod-
niej Danii, położona pomiędzy Odense a Ko-
penhagą, znana przede wszystkim ze spor-
towej akademii. Najlepsi studenci akademii 
tańca włączeni zostali do „Gerlev Performan-
ce Team”. O ich niebywałych umiejętnościach 
najlepiej świadczy fakt stałej współpracy z fir-
mą „Nike” przy produkcji reklam oraz dzie-
siątki wyjazdów po całym świecie, podczas 
których prezentują pokazy taneczne.

2 października, na zaproszenie Magdaleny 
Mańkowskiej, nauczycielki W-F w ZSZ, która 
przez kilka lat pobierała naukę w Gerlev, gru-
pa zawitała do Zespołu Szkół Zawodowych 
im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej. 
– Grupa przyjechała do Polski na jubileusz  
90-lecia AWF w Poznaniu. W szkole są ucznio-
wie zainteresowani parquor’em oraz grupy ta-
neczne, które chciałyby poznać nowe techniki 
tańca. Nadarzyła się doskonała okazja, żeby 
mogli uczyć się od najlepszych – mówi Mań-
kowska. 

Szkolna hala sportowa zamieniła się więc na 
kilka godzin w wielką scenę. − Podczas spot-
kania zaprezentowaliśmy połączenie klasycz-

Grupa z Gerlev zatańczyła w ZSZ
nych już dziś stylów jak house, hip-hop czy 
funk ze steetmovement’em i parquor’em. To 
nowatorskie połączenie, którego nie spotyka 
się na co dzień w świecie tańca – mówi Artur 
Stryjak, tancerz i zarazem manager grupy.

Po pokazie tancerze zaprosili publiczność 
do wzięcia udziału w godzinnych warszta-
tach – chętni zostali podzieleni na grupę ćwi-
czącą kroki taneczne i zgłębiającą podstawy 
parquor’a, czyli pokonywania przeszkód stoją-
cych na drodze w efektowny sposób, np. po-
konywanie budynków przez wspinanie się po 
elewacji. 

– Uczniowie ostro dostali w kość – uśmiecha 
się Mańkowska. – Przekonali się, że parquor 
to nie tylko doskonała zabawa i widowiskowa 
ekwilibrystyka, ale naprawdę ciężki trening, 
który buduje ogólną sprawność i przygotowu-
je ciało na wykonanie poszczególnych ewolu-
cji. Dlatego instruktorzy zaproponowali tre-
ning wytrzymałościowy oraz pokazali zasady 
upadków. Trzeba wiedzieć, jak upadać, żeby 
nie zrobić sobie krzywdy – wyjaśnia Magdale-
na Mańkowska. 

Równocześnie przy tanecznych rytmach, 
pod czujnym okiem instruktorów z Gerlev, 
podstawy tańca poznawała druga grupa. – Po-
kazywaliśmy ruchy, które mogą być wykorzy-
stane w tańcu. Staraliśmy się przekazać, że 
taniec to nie tylko klasyczna konwencja, ale 

forma wyrażenia samego siebie, w którą anga-
żuje się duszę i ciało – tłumaczy Stryjak.

Magdalena Mańkowska, na łamach „Średz-
kiego Biuletynu Samorządowego”, chciała 
podziękować burmistrzowi Wojciechowi Zięt-
kowskiemu, dyrekcji oraz nauczycielom z 
ZSZ za umożliwienie zorganizowania pokazu.  

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl

„Króliki” na drodze technikę jazdy, jak i szybkość wykonywanego 
zadania – istotna była także precyzja, bo za po-
trącenie pachołka naliczano karne sekundy. 
Załogi musiały odnaleźć również 75 punktów 
orientacyjnych na trasie i właściwie ja odno-
tować. Także w tym zadaniu, w przypadku 
pomyłki, groziły punkty karne. Podczas rajdu 
nie zabrakło też innych niespodzianek, jak 
np. przejazd drezyną.

– Mówiąc przewrotnie, „Rajd Królika” to 
wyścig, ale nie wyścig. Po drogach jeździmy 
zgodnie z przepisami. Średnia prędkość na 
rajdzie oscyluje wokół 25-30 km/h, choć zo-
stały narzucone limity czasu na przebycie 
wytyczonych odcinków. Całość jest raczej na-
stawiona na zabawę i turystykę, jednak były 
odcinki, które nawet doświadczonych rajdow-
ców mogły wyprowadzić w pole – opowiada 
Zygarłowski.  

Na zakończenie rajdu uczestnicy wzęli 
udział we wspólnej imprezie: były filmy, kon-
kursy, mecz siatkówki i wielki tort. Każda 
załoga otrzymała okolicznościowy dyplom, 
a najlepszym wręczono nagrody i puchary, 
ufundowane m.in. przez burmistrza Środy 
Wielkopolskiej. 

Radosław Śledziński
redakcja@sroda.wlkp.pl 

grupa z gerlev po zakończonym występie

Ćwiczenie podstaw parquor’a wymaga dobrej 
koordynacji

Kałuże na drodze nie ostudziły zapału kierowców 
fot. FX

Dlaczego warto uczyć 
dzieci gry w szachy?
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Zachęceni dużą frekwencją i zaintere-
sowaniem na rozpoczęciu sezonu motocy-
klowego 2009, liczyliśmy na powodzenie 
imprezy wieńczącej sezon, aczkolwiek cały 
czas nie byliśmy pewni pogody.

Do Średzkiego LOK-u zjechało oko-
ło 250 motocykli, 4 quady i 2 trójkołowce. 
Przybyli motocykliści hojnie wrzucali do 
puszek dziewczyn kwestujących na rzecz 
chorego Bogusia. Swoją obecnością za-
szczycił wszystkich burmistrz Wojciech 
Ziętkowski.

Parada prowadzona przez policyjny moto-
cykl wyruszyła ulicami miasta, wywołując 
spore zainteresowanie i uśmiechy na twa-
rzach mieszkańców. Parada zakończyła się 
na Starym Rynku, gdzie zrobiono wszyst-
kim motocyklistom pamiątkowe fotografie.

Zakończenie sezonu motocyklowego
Sobotnie popołudnie 10 października 
było świętem Motocyklistów Ziemi 
Średzkiej.

Druga część spotkania motocyklistów ze 
Środy Wielkopolskiej i powiatu średzkiego 
odbyła się nad naszym jeziorem. Tam też 
pięknie zaśpiewała Agata Klepacka dzię-
kując w ten sposób wszystkim darczyńcom 
za okazane Bogusiowi serce i zrozumienie. 
Okazało się, iż w ten dzień zebrano dla 
chorego chłopca 4.700 zł. Pieniądze zostały 
przekazane tacie Bogusia. Przy ognisku, 
muzyce i kiełbaskach motocykliści bawili 
się do późnych godzin wieczornych, podsu-
mowując na wesoło miniony sezon.

Organizatorzy przygotowali pamiątko-
we „blachy” zlotowe oraz naklejki na auta: 
„Motocykle są wszędzie”.

W imieniu organizatorów (Dawida Ma-
chowiaka, Konrada Bartłomiejczaka) oraz  
www.forum.cichymotocykle.pl chcielibyśmy 
podziękować wszystkim motocyklistom za 
przybycie, bo bez nich nie byłoby przecież 
spotkania, oraz wszystkim sponsorom, któ-
rzy umożliwili organizację imprezy. 

Tekst i foto: Dawid Machowiak 


