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 GORĄCE TEMATY:
• Dwa koncerty 
    w bibliotece:

Retro Jazz Quartett (29.05), 
więcej str. 6
i chór Ama la Musica 
wespół z (21.05), więcej str. 8

• Zarezerwuj sobie 
dużo czasu  
na letnie imprezy

 (więcej czytaj poniżej)

• Ostatnia prosta 
przygotowań  
do wystawienia 
„Halki”

 (fotoreportaż z próby na ostat-
niej stronie) 

Propozycje letnich  
imprez plenerowych
Na nadchodzące lato władze gminy przy-

gotowały wspólnie z innymi instytucjami 
szereg ciekawych imprez pod chmurką. 
Nic, tylko wybrać, zarezerwować sobie czas 
i… zaklinać pogodę!
17-18.05. – Mistrzostwa Wielkopolski w  

poolbilardzie
5-8.06. – Średzkie Sejmiki Kultury
21.06. – Międzynarodowe Zawody Triathlo-

nowe Policjantów
28.06. – Country Zaniemyśl
12.07. – Impreza nad jeziorem
26.07. – Bitwy Morskie
27.07. – III Maraton Pływacki o Puchar Bur-

mistrza
15.08. – Impreza świąteczna
31.08. – Dożynki Gminne

MW

Obchody 63 rocznicy  
zakończenia II wojny światowej

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Podczas majowego weekendu miasto 

uczciło Święto Konstytucji 3 Maja uroczy-
stą mszą św. , w której wzięły udział wła-
dze samorządowe z burmistrzem W. Zięt-

kowskim na czele. Delegacje przeszły przy 
dźwiękach muzyki pod pomnik gen. J. H. 
Dąbrowskiego, gdzie złożono wieńce i wią-
zanki kwiatów.                                           MW

Z okazji kolejnej rocznicy zakończenia 
II wojny światowej dnia 8 maja delegacje 
władz miasta i powiatu złożyły kwiaty pod 
pomnikiem Armii Poznań oraz na kwaterze 
na cmentarzu. Przypomniano w krótkich 

słowach tamte wydarzenia, zapewniono o 
naszej o nich pamięci. Burmistrz W. Zięt-
kowski oraz starosta P.Piekarski złożyli 
wieńce i wiązanki . 

MW
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Ze spotkań burmistrza
05.04. – Związek Emerytów i Rencistów, 

Dzień Kobiet
06.04. – Walne Zebranie Sprawozdawcze 

ROD ul. Wrzesińska (z-ca burmi-
strza R. Piechowiak)

 - Walne Zebranie Sprawozdawcze 
ROD ul. Niedziałkowskiego

08.04. – Otwarcie Centrum Gospodarki 
Odpadami, Witaszyczki-Jarocin

10.04. – Bal Sportu, Gimnazjum nr 1 (z-ca 
burmistrza R. Piechowiak)

11.04. – VI Średzkie Targi Pracy
12-13.04. – XII Mistrzostwa Polski Ho-

norowych Dawców Krwi PCK w 
Szachach

12-13.04. – Zakończenie rozgrywek Średz-
kiej Ligi Koszykarskiej 2007/08

12.04. – Impreza Sami Swoi
13.04. – Występ Jerzego Kryszaka
14.04. – Otwarcie finału wojewódzkiego 

Wlkp Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt

 - Otwarcie biura PO
18.04. – Posiedzenie Rady Kuratorów Fun-

dacji Zakłady Kórnickie
 - Przekazanie tablic Batalionów 

Chłopskich dla Gimnazjum nr 2
19.04. – Bicie rekordu, J. Chomontek
 - Walne Zebranie Sprawozdawcze 

ROD ul. Wrzesińska
20.04. – Zakończenie Średzkiej Ligi Halo-

wej Piłki Nożnej
22.04. – Spotkanie z R. Gwiazdowskim z 

Centrum im. Smitha, MBP
24.04. – Sesja absolutoryjna
28.04. – Odbiór końcowy robót na Os. AK
29.04. – Turniej tańca, hala LO
 - Spotkanie w TVP Poznań
30.04. – III Rajd Konny, Miłosław – Winna 

Góra (z-ca burmistrza R. Piecho-
wiak)

01.05. – Turniej Szachowy o Puchar Bur-
mistrza

03.05. – Msza za Ojczyznę
 - Koncert organowy, Kolegiata
07.05. – Obchody rocznicy odsłonięcia 

tablicy w Trzebisławkach
08.05. – Uroczystości upamiętniające 

rocznicę zakończenia II wojny 
światowej

09.05. – 15 rocznica utworzenia Domu Bre-
tanii, Poznań

 - 20-lecie Kola Związku Inwalidów 
Narządów Ruchu (z-ca burmistrza 
R. Piechowiak)

10-11.05. – Zawody Regionalne we Wszech-
stronnym Konkursie Konia 
Wierzchowego i Skokach przez 
Przeszkody. Podgaj

Z prac Rady Miejskiej

INFORMACJA 
BURMISTRZA MIASTA

W dniu 24 kwietnia odbyła się XVII sesja 
Rady Miejskiej w Środzie. Obecnych na sali  
było 17 na 21 radnych. 

W pierwszej części obrad wprowadzono 
do porządku dodatkowy projekt uchwały w 
sprawie zaciągnięcia dodatkowych kredy-
tów długoterminowych. Poza tym przyjęto 
proponowany porządek obrad i protokół z 
poprzedniej sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował na-
stępnie, że w okresie między sesjami wpły-
nęło kilkanaście pism , w tym m.in. spra-
wozdanie z prac Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej, kilka zaproszeń od burmistrza 
do mieszkańców i radnych w związku z 
licznymi uroczystościami w maju oraz w 
związku z organizowanym przez Urząd  
spotkaniem dotyczącym pozyskiwania 
funduszy unijnych . Wpłynęło także pismo 
od wojewody w sprawie zalecanego rzetel-
nego gospodarowania przez władze gmin 
nieruchomościami samorządowymi. Dalej 
radni zajęli się sprawą absolutorium dla 
burmistrza . Nie wnieśli uwag do otrzyma-
nego wcześniej sprawozdania burmistrza 
z wykonania budżetu za 2007 rok. Odczy-
tano opinie RIO i Komisji Rewizyjnej oraz 
ich wnioski co do udzielenia absolutorium 
. Przedstawiony przez przewodniczącego 
Rady projekt uchwały w sprawie udzielenia 
burmistrzowi absolutorium za 2007 rok w 
tej sytuacji zaakceptowano bez zastrzeżeń 
(16 głosów za, 1 wstrzymał się, 0 przeciw). 

W dalszej części obrad radni zajęli się 
projektem uchwały zmieniającej uchwalę 
budżetową na 2008 rok.  Wywiązała się tu 
ożywiona dyskusja – omawiano kwestie, 
czy warto zamiast  wykonania dokumen-
tacji remontu ul. Lipowej i chodnika na 
ul. Piłsudskiego kupować nową śmie-
ciarkę dla Usług Komunalnych. Padały 
różne propozycje znalezienia środków na 
wszystkie potrzebne wydatki, wyjaśnienia 
co do takich możliwości składała skarb-
nik miasta. Ostatecznie zgodzono się na 
proponowane rozwiązanie z zastrzeże-
niem, że przy pierwszej możliwej okazji 
zrealizowane będą także i wcześniejsze 
projekty – tj. te dotyczące ul. Lipowej i 
Piłsudskiego. Dalej uwagę radnych zwró-
ciły proponowane nowe zapisy w uchwale 
n.t. budowy placów zabaw w gminie, prze-
widzianych na ten rok.  Rozważano, czy 
lepiej będzie szczegółowo zapisywać w 
uchwale lokalizacje poszczególnych pla-
ców czy też zapisać je ogólnie, by potem 
mieć nieco pola manewru w razie wystą-
pienia jakichś nowych okoliczności, by 
zastępować jedne lokalizacje drugimi. W 
następnej kolejności zwrócono uwagę na 
dodatkowe środki, przeznaczane dla po-
wiatu (65 tys. zł) oraz na samochód dla 
Straży Pożarnej (100 tys. zł). Koniec koń-
ców radni zgłosili kilka wniosków, które 
jednak zostały w głosowaniu odrzucone, 
a proponowaną poprawkę do uchwały bu-
dżetowej przyjęto. Jednogłośnie przyjęto 
projekt kolejnej uchwały w sprawie odwo-
łania z-cy kierownika USC. Kilka kolej-
nych projektów uchwał dotyczyło gmin-
nych nieruchomości. I tak, jednogłośnie 
radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy przez burmistrza na 
rzecz p. Burchackiego (ul. Olimpijska) 
oraz we Włostowie na rzecz p. Stanisław-
skiego. Podobnie jednogłośnie przyjęto 
propozycję uchwały w sprawie nabycia na 
własność gminy nieruchomości pod zbior-
cze oczyszczalnie ścieków: w Chudzicach, 
w Starkówcu Piątkowskim i w Żabiko-
wie. Dalej jednogłośnie przyjęto projekty 
uchwał nadających nazwy nowym ulicom 
średzkim (Bławatkowa i Stokrotkowa). Z 
kolei przy ulicy Pszennej padła propozy-
cja, aby uwzględnić fakt, że leży ona obok 
Os. AK i nadać jej raczej nazwę związaną 
z tym osiedlem. Po krótkiej dyskusji przy-
jęto nazwę „Gen. Nila-Fieldorfa”. 

W następnej części obrad radni zajęli się 
remontem kina ‘Baszta” i przedkładaną 
potrzebą zaciągnięcia długoterminowych 
kredytów dla uzyskania dodatkowych środ-
ków – rosną bowiem koszty, pojawiły się też 
nieprzewidziane kłopoty z wentylacją sali. 
Po dyskusji projekt uchwały przyjęto jed-
nogłośnie. 

Dalej przedstawiono radnym sprawoz-
danie z bieżącej działalności burmistrza 
miasta i gminy w okresie między sesjami. 
Wywiązała się krótka dyskusja nad ilością 
miejsc w przedszkolach gminnych i możli-
wościami doraźnego rozwiązania ich braku. 
W wolnych głosach z-ca burmistrza R. Pie-
chowiak przedstawił nowych pracowników 
samorządowych  - kustosza Muzeum oraz 
kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. Radni zgłaszali także różne 
wnioski, np. o ulepszenie sposobu infor-
mowania mieszkańców o planowanych na-
zwach ulic poprzez zebrania, o opracowanie 
długofalowego programu powiększenia 
sieci przedszkoli publicznych na terenie 
gminy. W wolnych głosach mówiono o moż-
liwościach objęcia ochroną średzkiej strugi 
aż do Trzebisławek, złożono życzenie, aby 
burmistrz interweniował co do treści spra-
wozdań z sesji Rady Miejskiej w biuletynie 
(tak, aby podawane były nazwiska radnych 
przy ich wypowiedziach). Na zakończenie 
głos zabrali mieszkańcy – p. Młynek, któ-
ry przedstawił szereg różnorodnych spraw 
i pytań retorycznych oraz mieszkaniec wsi 
Koszuty-Huby, który opisał trudności do-
jazdowe, jakie wg niego wynikną dla właści-
cieli  niektórych nieruchomości przy plano-
wanych budowach drogi w tym rejonie.

Po tych wystąpieniach sesję zakończono.
MW

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska 
informuje, że z dniem 30 czerwca 2008 
r. upływa termin składania wniosków o 
zakwalifikowanie w roku 2008 na wykaz 
osób oczekujących na wynajem lokali z 
mieszkaniowego zasobu gminy.

Drzwi Otwarte
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie 

Wlkp. w dniu 17 maja  2008 r. (sobota) w 
godz. od 7:00 do 15:00 organizuje „Drzwi 
Otwarte Powiatowego Urzędu Pracy”. 
Przedsięwzięcie to ma na celu umoż-
liwić osobom, które z różnych powo-
dów nie mogą odwiedzić placówki w 
dniach jej urzędowania, skorzystanie z 
oferowanych przez Urząd Pracy usług. 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby za-
interesowane.

KS
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Decyzje są już wydawane

Wniosek na drogę Burmistrz Miasta 
Środa Wielkopolska

Informacja o sprzedaży  
i dzierżawie nieruchomości 
gminnych:

Gmina Środa Wielkopolska otrzymała 
243 tys. zł dotacji  z przeznaczeniem na sty-
pendia szkolne dla uczniów, którzy złożyli 
wnioski we wrześniu 2007r. na rok szkolny 
2007/2008. Kwota ta wystarczy na wypłace-
nie 5 – miesięcznych stypendiów.   

Od 12 maja wydawanie są już decyzje 
o przyznaniu stypendium szkolnego dla 
uczniów. Decyzje są wydawane w szkołach, 
dla którym organem prowadzącym jest 
Gmina Środa Wielkopolska. Na pozosta-
łych uczniów decyzje czekają w Wydziale 
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskie-
go (pok. 135). 

Wypłacenie stypendium szkolnego, wzo-
rem lat ubiegłych, nastąpi po przedłożeniu 
w szkole lub Wydziale Oświaty, Kultury i 
Sportu Urzędu Miejskiego rachunków na 
cele edukacyjne.

W sumie w naszej gminie zrealizowanych 
będą  583 wnioski o stypendia szkolne i za-
siłki szkolne na łączną kwotę 232 tys.

Wszyscy wnioskodawcy otrzymają pie-
niądze za 5 miesięcy obecnego roku. Re-
alizacja (wypłata) stypendiów następować 
będzie po przedstawieniu faktur do końca 
czerwca br.

TT 

PieRWSzy eTaP zaliczony 
Wniosek Gminy Środa Wielkopolska o 

dofinansowanie w ramach priorytetu „In-
frastruktura Komunikacyjna” z Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007 – 2013 „Budowy drogi 
gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P 
z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wiel-
kopolskiej” przeszedł pozytywnie ocenę 
formalną. 

Wszystkimi pozytywnie ocenionymi 
wnioskami w pierwszym etapie będzie 
zajmować się Komisja Oceniająca Pro-
jekty. Wyniki prac komisji będą znane 
nie wcześniej niż za miesiąc. Ostateczną 
decyzję podejmie Zarząd Województwa. 
Po poznanej decyzji przyszli beneficjen-
ci będą mieli rok czasu na złożenie wła-
ściwego wniosku wraz ze wszystkimi za-
łącznikami. Gmina Środa zakłada, że w 
przypadku uzyskania dofinansowania in-
westycja rozpoczęłaby się pod koniec 2009 
roku, a jej zakończenie miałoby miejsce w 
III kwartale 2011 roku. 

2,4 KM DRogi 
Projekt obejmuje budowę nowej drogi od 

ulicy Topolskiej na wysokości ulicy Wey-

chana aż do ulicy Gnieźnieńskiej na wyso-
kości ulicy Słonecznej. Planowany odcinek 
drogi będzie mieć długość niemalże 2,4 km 
i pobiegnie od ulicy Topolskiej do ulicy 
Strzeleckiej, dalej do ulicy Nekielskiej rów-
nolegle do ulicy Polnej, następnie w części 
droga będzie przebiegać po obecnym od-
cinku ulicy Spacerowej aż do ulicy Gnieź-
nieńskiej. Na odcinku nowej drogi planuje 
się wybudowanie obustronnego chodnika 
oraz ścieżki rowerowej po jednej ze stron 
jezdni. 

MnieJSze DofinanSoWanie 
Zgodnie z Uszczegółowieniem Wiel-

kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej dla projektów 
drogowych może wynieść tylko do 50% 
tzw. kosztów kwalifikowalnych. Jest to 
niewiele w porównaniu z wielkością do-
finansowania w ramach ZPORR budowy 
ulicy Weychana, kiedy dofinansowanie 
wynosiło 75% kosztów kwalifikowalnych. 
Wartość projektu ocenia się na 7,5 mln 
złotych, z czego dofinansowanie wynio-
słoby 3,7 mln złotych.

MB 

informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej  ul.Daszyńskiego 5, do 
dnia 20 maja 2008r. wywieszone są 
wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia tj.:

Rekordowe absolutorium

- nieruchomości położonej w Koszutach, 
oznaczonej nr geod. 178/1, na której prze-
znacza się do wydzierżawienia teren o po-
wierzchni 180 m2, na poprawę zagospoda-
rowania przyległej nieruchomości. 

- nieruchomości położonej w Środzie Wiel-
kopolskiej przy ul.Dąbrowskiego 3, zabu-
dowanej zespołem obiektów handlowych, 
oznaczonej nr geod. 1781/1, na której prze-
znacza się do wydzierżawienia teren pod pa-
wilonem handlowym o powierzchni 75 m2. 

 Bliższych informacji na temat wykazów 
udzielają pracownicy Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miej-
skiego w Środzie  Wielkopolskiej, pokój nr 
205, tel. 0612867718/19. 

Najwyższy w historii gminy Środa Wielko-
polska odsetek radnych biorących udział w 
głosowaniu nad absolutorium z wykonania 
budżetu głosował za jego udzieleniem. Na 
17 głosujących, 16 poparło wniosek Komisji 
Rewizyjnej, a tylko jedna osoba wstrzymała 
się od głosu, co daje 94,12% głosów za. 

Warto również odnotować, że było to 5 w 
historii gminy głosowanie, podczas które-
go żaden z obecnych radnych nie głosował 
przeciw udzieleniu absolutorium. W ze-
szłym roku Burmistrz Miasta Środa Wielko-
polska Wojciech Ziętkowski otrzymał 90% 
głosów radnych biorących udział w głoso-
waniu nad udzieleniem absolutorium. Był 
to najlepszy wynik w gminie Środa Wielko-
polska od 1991 roku. Wtedy to Zarząd Miej-
ski w pierwszym w historii głosowaniu nad 
absolutorium za wykonanie budżetu w roku 
poprzednim otrzymał 86,21% głosów wśród 

radnych biorących udział w głosowaniu. Na 
sesji, jak i podczas posiedzeń komisji, radni 
nie mieli pytań dotyczących budżetu. 

Duże dochody i inwestycje 
Przypomnijmy najważniejsze liczby bu-

dżetowe 2007 roku. Dochody gminy wynio-
sły 60.287.283 zł i były wyższe w porówna-
niu z 206 rokiem o 7, 7 mln złotych. Wzrost 
dochodów wyniósł 14,5%. Dochody własne 
osiągnęły sumę 40.035.893,02 zł i były w 
porównaniu do 2006 roku o 5,5 mln złotych 
wyższe. Wzrost w tej pozycji budżetowej wy-
niósł 13,7%. Wyższe były również wpływy z 
podatków i opłat lokalnych, które wyniosły 
14.557.479,48 zł. Warto w tym miejscu odno-
tować wzrost, przede wszystkim powierzch-
ni budynków zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej z 373.164 m2 do 
408.261 m2. O niemal 3 mln złotych wzrosły 
dochody gminy z tytułu wpływów z tytułu 

udziału w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. O 1,6 mln złotych wzrosły docho-
dy gminy z tytułu wpływów z tytułu udziału 
w podatku dochodowym od osób prawnych. 
Wydatki gminy wyniosły 67,29 mln złotych. 
Na zadania inwestycyjne gmina Środa Wiel-
kopolska przeznaczyła w minionym roku 
12,22 mln złotych.                                      MB

08.04.2008 sprzedano aktami notarialny-
mi:

– 2 działki o łącznej pow. 0,6817 ha, poło-
żone w Środzie Wielkopolskiej, w rejonie 
ul. Brodowskiej, za łączną kwotę netto 
128.110 zł, na rzecz dotychczasowego użyt-
kownika wieczystego,

– 5 działek o łącznej pow. 0,8705 ha, poło-
żonych w Środzie Wielkopolskiej, w rejonie 
ul. Brodowskiej, za łączną kwotę netto 
164.360 zł, na rzecz dotychczasowego użyt-
kownika wieczystego,

– 11 działek o łącznej powierzchni 0,5456 
ha, położonych w Środzie Wielkopolskiej, 
za łączną kwotę netto 172.930 zł, na rzecz do-
tychczasowego użytkownika wieczystego. 

W wyniku przeprowadzonych dwóch 
przetargów ustnych nieograniczonych na 
wydzierżawienie terenu pod ogródki letnie 
na Placu Starego Rynku w Środzie Wiel-
kopolskiej wyłoniono dwóch dzierżawców 
– kwota miesięcznego czynszu dzierżawy 
wynosi 460 zł netto plus podatek VAT 22%, 
umowa na okres od 01.08.-30.09.2008 r. 
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Jak skutecznie pozyskiwać środki  
z Europejskiego Funduszu Społecznego? 

Konkurs 
rozstrzygnięty, 
dotacje przyznane

III Maraton Pływacki  
o Puchar Burmistrza Miasta 
Środa WielkopolskaNowi  

dyrektorzy szkół 

W poniedziałek 5 maja w sali Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Środzie Wielko-
polskiej odbyło się spotkanie poświęcone 
Europejskiemu Funduszowi Społecznemu 
(EFS). Wzięli w nim udział przedstawiciele 
samorządów, szkół oraz organizacji poza-
rządowych z powiatu średzkiego.

Podczas spotkania specjalistki Centrum 
PISOP - Regionalnego Ośrodka EFS w Po-
znaniu zaprezentowały kto, na jakie działa-
nia i według jakich zasad może pozyskiwać 
środki z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Dodatkowo przedstawiły zasa-
dy budowania partnerstwa lokalnego oraz 
bezpłatną ofertę szkoleniowo-doradczą Re-
gionalnego Ośrodka EFS. „W latach 2007-
2013 Polska otrzyma ponad 11 mld euro z 
EFS. To dla nas ogromna szansa, ale też i 
wielkie wyzwanie”  - mówi Dorota Świer-
blewska, koordynatorka Regionalnego 
Ośrodka EFS w Poznaniu. Pieniądze z EFS 
wspierają realizację  projektów mających 
na celu podnoszenie kwalifikacji, edukację 
i rozwój osób pracujących, bezrobotnych 
oraz młodzieży. „Środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego będą miały szansę 
pozyskać tylko te organizacje i instytucje, 
które stworzą projekt i opiszą go na specjal-
nym formularzu wniosków” - podkreśla Do-
rota Świerblewska. 

Instytucje, chcące realizować projekty 
współfinansowane z EFS, mogą korzystać 
ze wsparcia Regionalnego Ośrodka EFS. 
Ośrodek realizuje bezpłatne szkolenia z 

zakresu tworzenia projektów, udziela tak-
że indywidualnego doradztwa. Zaintereso-
wani korzystaniem z usług Regionalnego 
Ośrodka EFS mogą uzyskać więcej infor-
macji pod nr tel. 061/851 91 34 oraz na stro-
nach internetowych www.pisop.org.pl oraz 
www.poznan.roefs.pl. Działalność Ośrodka 

dofinansowana jest z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

inf. za: centrum PiSoP

W konkursie ogłoszonym na dyrektorów 
Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkow-
skim oraz Gimnazjum nr 1 w Środzie zosta-
li wyłonieni kandydaci na dyrektorów tych 
jednostek oświatowych. 

Do konkursu na stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkow-
skim został złożony 1 wniosek -  przez dotych-
czasowego dyrektora Stanisława Kalickiego. 
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu 
postępowania w dniu 24 kwietnia wyłoniła 
kandydata w osobie Stanisława Kalickiego. W 
tym samym dniu odbyło się posiedzenie komi-
sji na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 
w Środzie. Na to stanowisko zostały złożone 
2 kandydatury. Krystyna Rewers i Jadwiga 
Wieland zostały „przesłuchane” przez komisję, 
która w  wyniku głosowania wyłoniła na stano-
wisko dyrektora kandydata Jadwigę Wieland. 
Powyższe kandydatury zostały zaakceptowane 
przez burmistrza miasta i wysłane do Kurato-
rium Oświaty. Jeżeli w ciągu 14 dni nie wpłynie 
umotywowane zastrzeżenie co do przedstawio-
nych kandydatów, to organ prowadzący po-
wierzy im obowiązki dyrektorów szkół. Nowe 
kadencje rozpoczną się z dniem 1 września br., 
czyli  od nowego roku szkolnego.

TT 

W niedzielę 27 lipca 2008 roku na jezio-
rze w Środzie Wielkopolskiej odbędzie się 
III Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza 
Miasta Środa Wielkopolska. Klasyfikacja w 
biegu głównym na 3000 m będzie zaliczana 
do punktacji „Grand Prix Wielkopolski 2008 
w Pływaniu Długodystansowym”. Zawody 
odbędą na Kąpielisku Miejskim w Środzie 
przy ul. Plażowej 4.

W najdłuższym wyścigu zaliczanym do 
Grand Prix Wielkopolski pływacy będą się 
ścigać na dystansie 3 km. Bieg masowy od-
będzie się na dystansie 1500 m w kategorii 
Masters i Open. Ponadto dla osób w wieku 
15 - 18 lat wyznaczono dystans 1000 m, a dla 
osób w wieku 12 - 15 lat – 500 m.  Dzieci do 
lat 12 popłyną na odcinku 200m. 

W 2007 roku nagrody ufundowane przez 
Gminę Środa Wielkopolska osiągnęły war-
tość 10.000 zł. Zwycięzca w biegu głównym 
otrzymał telewizor LCD o wartości 2.500 zł. 
Organizatorzy przewidują, ze w tym roku 
nagrody będą miały jeszcze większą war-
tość. 

Regulamin oraz program minutowy zo-
stanie umieszczony na stronie internetowej 
www.sroda.wlkp.pl po jego zatwierdzeniu. 

Organizatorami II Maratonu Pływackie-
go o Puchar Burmistrza Miasta są Gmina 
Środa Wielkopolska oraz TKKF „Wielkopo-
lanin” z Poznania.

MB

Rozstrzygnięte zostały konkursy ogłoszo-
ne przez burmistrza miasta z zakresu dzia-
łania na rzecz integracji i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych – dofinansowanie obo-
zów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
dofinansowanie organizacji imprezy inte-
gracyjnej dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej  oraz dofinansowanie wypoczynku 
dzieci i młodzieży w formach wyjazdowych. 

Do konkursu przystąpiły 4 organizacje, 
które przedstawiły 6 ofert na ww. zada-
nia. Stowarzyszenie Pomocy „SOS” zor-
ganizuje imprezę integracyjną dla dzieci 
i młodzieży. Średzka Chorągiew Związku 
Harcerstwa Polskiego zorganizuje wy-
poczynek dzieci i młodzieży w formach 
wyjazdowych, a Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej wraz z Polskim Czerwonym 
Krzyżem Zarząd Rejonowy w Środzie 
podejmą się organizacji obozów rehabili-
tacyjnych dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej. 

Łącznie w budżecie na te zadania  zostało 
zabezpieczone 31 tys. zł. 

TT 
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Powrócić znikąd, odzyskać godne życie
Dom dla osób bezdomnych, znajdujący się 

w Dębnie niedaleko Nowego Miasta przygo-
towuje się do kolejnego wiosennego pikniku 
integracyjnego pt. „Powitanie lata”, który 
odbędzie się  21 czerwca o godz. 15.00 na pla-
cu obok budynku. 

Ośrodek prowadzony prze Stowarzyszenie 
Pomocy „Krąg” otrzymał niedawno coroczną 
dotację z gminy Środa  na utrzymanie Domu 
i jego mieszkańców  w kwocie 17 tys. złotych. 
Finansowany jest wspólnie przez kilka gmin 
(Środa, Nowe Miasto, Krzykosy i Miłosław), 
których mieszkańcy znajdują tam schronie-
nie (najwięcej, bo kilkunastu  rocznie, z gminy 
Środa). Częściowo koszty swojego utrzymania 
ponoszą sami mieszkańcy – w formie opłat z 
zarobków, rent lub zasiłków oraz poprzez co-
dzienną  pracę fizyczną na rzecz Domu.

Ośrodek powstał w 1995 roku w wyniku 
porozumienia okolicznych gmin jako sposób 
na wykonanie obowiązku zapewnienia dachu 
nad głową dla osób bezdomnych z terenu 
danej gminy. Budynek, który mieści Dom, 
był wtedy ruiną – zdewastowany, bez wody i 
ogrzewania, nie zabezpieczony przed zimą. 
Dzisiejszy jego wygląd i funkcjonowanie to za-
sługa wielu, wielu osób – ochotników, okolicz-
nych mieszkańców, pensjonariuszy, instytucji 
społecznych i władz gmin, które tę decyzję 
podjęły i konsekwentnie ją podtrzymują. Re-
monty i coraz lepsze wyposażenie Ośrodka to 

także wynik wielu projektów – jak stwierdza 
sekretarz Stowarzyszenia „Krąg’, pani Ber-
nadetta Staszak -  których rocznie piszą 8-10 i 
które często są doceniane przez dysponentów 
środków państwowych. 

W roku bieżącym – jak mówi jego kierownik, 
pan Alfred Polus – przez Dom przewinęło się 
już 38 osób. Obecnie mieszka w nim 22 pen-
sjonariuszy. Część osób bezdomnych trudno 
adaptuje się do „osiadłego” trybu życia i wraz 
z wiosną wraca do dawnego stylu bytowania. 
Większość jednak traktuje zamieszkanie w 
Dębnie jako szansę po wszystkich życiowych 
perypetiach na powrót do samodzielności, 
na znalezienie pracy, odzyskanie rodziny, 
nabycie kwalifikacji, poratowanie zdrowia. 
Oczywiście, najczęściej nie jest to proste – tra-
fiający do Dębna goście przeważnie nie mają 
dokumentów tożsamości. Często są schoro-
wani, przemarznięci lub nietrzeźwi. Czasem 
zagubieni psychicznie po wyjściu z więzienia 
lub przejściach rodzinnych. Pomoc polega tu 
w pierwszej kolejności na ustaleniu, kim jest 
nowy podopieczny. Dalej – na pomocy w wyro-
bieniu nowych dokumentów i uzyskaniu sta-
tusu bezrobotnego dla otrzymania ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Potem diagnozowanie przez 
lekarza, ewentualne leczenie (oczywiście, w 
Domu obowiązuje zakaz spożywania alkoho-
lu). Po pierwszym etapie adaptacji zaczyna 
się program aktywizacji zawodowej – kierow-

nictwo ośrodka pomaga zdobyć uprawnienia, 
zrobić badania zawodowe i znaleźć pracę. Są 
to najczęściej prace fizyczne, w okolicy, ale i 
(z zakwaterowaniem) na budowach w innych 
częściach kraju.  

Zasady funkcjonowania Domu są proste 
– każdy się dokłada, każdy pracuje na co dzień 
przy utrzymaniu budynku. Pensjonariusze go-
tują, sprzątają, piorą, wykonują drobne napra-
wy, uprawiają ogród. Działa codziennie  warsz-
tat ślusarsko-stolarski, pracownia poligraficzna 
i komputerowa. Mieszkańcy pomagają od czasu 
do czasu we wsi przy koszeniu czy sprzątaniu 
terenu. Ze środków pomocowych powstała nie-
dawno salka rehabilitacyjna (większość osób 
to ludzie starsi i schorowani) i konferencyjna 
z wyposażeniem. W podobny sposób zdobyto 
środki na wyposażenie kuchni. 

„Obecnie Dom zajmuje jedno piętro – mówi 
kierownik, p. Polus – ale chcielibyśmy jesz-
cze  zagospodarować poddasze. Pozwoliłoby 
nam to zmniejszyć zagęszczenie w pokojach i 
zwiększyć liczbę miejsc. Obecnie jest ich 29 i 
to maksymalna liczba osób, którą może obsłu-
żyć istniejąca  kuchnia, sanitariaty i pralki w 
łazienkach. No, ale to są plany na przyszłość, 
a dziś zapraszamy na nasz piknik, z którego 
dochód przeznaczamy na działalność Stowa-
rzyszenia. Dębno wiosną jest piękne i warto 
nas odwiedzić!”

MW

90 rocznica 
W bieżącym roku przypada 90 rocznica 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ob-
chody  tego jedynego zrywu niepodległo-
ściowego zakończonego sukcesem będą 
miały miejsce również w Środzie Wielkopol-
skiej. 18 lutego 2008 roku powołany został 
Honorowy Komitet Obchodów 90 – tej rocz-
nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 w Gminie Środa Wielkopolska.

Poniżej zamieszczamy kalendarium ob-
chodów rocznicowych.

1) We wrześniu 2008 roku Średzkie Li-
ceum Ogólnokształcące weźmie udział w 
zlocie Szkół im. Powstańców Wielkopol-
skich we Wrześni. 

2) W październiku 2008 roku ekshumowa-
ne będą zwłoki dwóch ostatnich Powstań-
ców spoczywających w pojedynczych gro-
bach z Cmentarza Parafialnego na Kwaterę 
Powstańców.

3) 11 listopada 2008 roku w trakcie uro-
czystości Święta Niepodległości wygłoszo-
ne zostanie przemówienie obejmujące wy-
darzenia z 11 listopada 1918 roku związane 
z utworzeniem Rzeczpospolitej Średzkiej, 
oraz nastąpi uroczyste złożenie wieńców 
na grobie Księdza Mieczysława Meissne-
ra.

4) 4 grudnia 2008 roku odbędzie się połą-
czona sesja Rady Miejskiej i Rady Powiatu 
wraz z prezentacją Sztandaru I Kompanii 
Średzkiej oraz wystąpieniami:

1. Profesora Janusza Karwata;

2. Janusza Łuczaka – Kustosza Muzeum 
Wojskowości w Poznaniu. 

5) 19 grudnia 2008 roku przypada Dzień 
Patrona Liceum Ogólnokształcącego w 
Środzie Wielkopolskiej, z tej okazji odbędą 
się uroczystości poświęcone 90-tej roczni-
cy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W 
tym dniu szkoła otrzyma kolejną część do-
kumentów dotyczącą Średzkich Powstań-
ców w celu wzbogacenia Sali Pamięci.

6) 27 grudnia 2008 roku o godz. 18.00 od-
będzie się Msza Św., podczas której zostanie 
poświęcona replika Sztandaru I Kampanii 
Średzkiej. O godz. 21.00 nastąpi wymarsz 
uczestników na Cmentarz Parafialny, gdzie 
nastąpi odsłonięcie i poświęcenie Pomnika, 
oraz złożenie wieńców i kwiatów.

MB
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Nowe logo dla obu średzkich bibliotek

„Nasza uzdolniona gimnazjalistka!”

Jedna z uczennic średzkiego Gimnazjum 
nr 1 była w tym roku zwolniona z części 
mat.-przyrodniczej testu kończącego na-
ukę w gimnazjum. To Katarzyna Rzepka, 
uczennica klasy IIIG, mieszkająca w Ba-
binie. Stało się tak dzięki uzyskaniu przez 
nią  tytułu laureata w Wojewódzkim Kon-
kursie Chemicznym w Poznaniu wiosną 
tego roku.

„To najbardziej chyba uzdolniona gim-
nazjalistka, a na pewno najskuteczniej-

W dniu 29 kwietnia odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu plastycznego na logo 
biblioteki, organizowanego przez Woje-
wódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu. 

W konkursie wzięła udział liczna grupa 
uczniów z Gimnazjum nr 1 w Środzie, a sze-
ścioro z nich otrzymało nagrody lub wyróżnie-
nia. Dwie nagrodzone prace staną się odtąd 
logo średzkich bibliotek. Ich autorkami są 
Karolina Cegielska i Monika  Wożniak. Obie 
prace w formie pieczątek trafiły już do biblio-
tek do ich użytku. Samą wystawę prac oglądać 
można w salce konferencyjnej w WBPiCAK 
przy ul. Prusa w Poznaniu.           .               MW

sza! – chwali ją dyrektor A. Gniotowski 
– To dziecko chce i lubi pracować. Kasi nie 
trzeba szczególnie motywować, ona po pro-
stu lubi się uczyć”. Rzeczywiście, lista jej 
osiągnięć w ciągu 3 lat nauki w średzkim 
gimnazjum jest długa. Cytując jej własno-
ręczne zestawienie, są to Matematyczne 
Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży „Kwadratu-
ra Koła” (II m.), trzykrotnie Konkurs Wie-
dzy o Wielkopolsce, trzykrotnie Konkurs 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (finał 
wojewódzki), dwukrotnie Konkurs Wiedzy 
Historycznej w MBP (IV i I m.), Wojewódzki 
Konkurs Biologiczny, Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny, Wojewódzki Konkurs Che-
miczny (laureat), zespół fitness Extreme (I 
m.  w woj. ). 

Jak podkreśla dyr. Gniotowski, z pewno-
ścią spora w tym zasługa także i nauczycie-
la chemii, mgr R. Grabowskiej, która po-
trafi stymulować zdolnego ucznia. Przede 
wszystkim jednak to efekt pracy samej 
uczennicy. Obecnie wybiera się ona do LO, 
prawdopodobnie na profil mat.-informa-
tyczny. Życzymy zatem dalszych sukcesów. 
Brawa dla Kasi!

MW 

Bajki pana  Perrault w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Środzie 

zorganizowała dla dzieci z klas I-IV szkół 
podstawowych w gminie konkurs plastycz-
ny, poświęcony ulubionym bajkom. Jego ty-
tuł brzmiał „Moja przygoda z bajkami pana 
Perrault”. Nadesłano 98 prac wykonanych 
różnymi technikami. Szczególnie lubianą 
przez uczniów okazała się technika kolażu. 

W piątek 9 maja odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu. Wręczono 3 nagrody i 4 
wyróżnienia. Były to, oczywiście, książki, 
ufundowane przez MBP. Zwycięzcami kon-
kursu zostali: 

I miejsce – Robert Pietrzak, szkoła Pławce
II miejsce – Magdalena Mikołajczak, szko-

ła Brodowo
III miejsce – Jagoda Serdyńska, szkoła 

Pławce

Wyróżnienia zaś otrzymali Weronika 
Marchwiak (Jarosławiec), Agata Kwiatkow-
ska (Jarosławiec), Kamila Matysiak (Słupia 
Wlk) i Adrianna Sznura (Słupia Wlk).

MW

Uroczystość  
w Trzebisławkach
W środę 7 maja 2008r. w 
Trzebisławkach odbyła się uroczystość 
drugiej rocznicy odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej ufundowanej w hołdzie 
bohaterom mieszkańcom Trzebisławek 
i okolic którzy w latach 1939 – 1942 
działając w tajnej organizacji „dla 
Ciebie Polsko” drukowali i kolportowali 
tajną gazetkę. 
Inicjatorem położenia kamienia z tablicą 

pamiątkową jest sołtys Trzebisławek Stani-
sław Gabski. W uroczystości wzięli udział 
burmistrz Wojciech Ziętkowski, zastępca 
burmistrza Rafał Piechowiak, starosta  Piotr 
Piekarski, burmistrz Kórnika Jerzy Lech-
nerowski, przedstawiciele okolicznych szkół 
oraz organizacji kombatanckich z Jarosławem 
Wietlickim na czele. Podczas uroczystości głos 
zabrał Kazimierz Krawiasz z Kórnika, który 
krótko przedstawił historię ufundowania ka-
mienia w Trzebisławkach, a wcześniej tablicy 
na podzamczu w Kórniku. 

Następnie przemówił burmistrz Wojciech 
Ziętkowski nawołując do pamięci o tragicz-
nych wydarzeniach z okresu II Wojny Świa-
towej apelował o współczesny patriotyzm 
poprzez sumienną pracę i dobro dla drugiego 
człowieka. Głos zabrał również mjr Ludwik 
Misiek, wiceprezes Światowego Związku Żoł-
nierzy AK w Poznaniu, dziękując szczególnie 
sołytsowi Stanisławowi Gabskiemu za trud 
włożony w upamiętnienie heroizmu bohater-
skich  mieszkańców Trzebisławek. Na zakoń-
czenie przybyłe delegacje złożyły pod pomni-
kiem wiązanki kwiatów.                                  TT

Memoriał  im. A. Pieścickiego
W dniach 14-15.06.2008 roku odbędzie się 

IX Międzynarodowy Memoriał im A.Pie-
ścickiego w hokeju na trawie (kategoria 
wiekowa - młodzik). W turnieju uczestni-
czy 10 drużyn chłopców (KS Polonia Środa 
Wlkp., KS Start Gniezno, LKS Rogowo, KS 
Pocztowiec Poznań, KS Warta Poznań, KS 
Ósemka Tarnowskie Góry, KS AZS AWF 
Poznań, Politechnik Korosteń- Ukraina, 
Olimpia Winnica-Ukraina, Start Berdy-
czów-Ukraina) oraz 2 drużyny dziewcząt 
( KS Polonia Środa Wlkp, i KS Pocztowiec 
Poznań).

Radosław Dąbkiewicz
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Recital dyplomowy Grzegorza 
Rudnego w MBP

„Szczęśliwa 13”

W czwartek 8 maja o godz. 18.00 w 
sali MBP odbył się recital Grzegorza 
Rudnego, kończącego w tym roku 
Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia 
w Poznaniu w klasie fortepianu prof. A. 
Żółtowskiej.

mie młody pianista zaprezentował utwory 
J.S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina, 
S. Rachmaninowa i K. Szymanowskiego. Po 
koncercie odbierał gratulacje i życzenia , a 
i sam je składał na ręce osób, którym chciał 
podziękować. Następnie rodzina zaprezen-
towała krótki film-składankę z jego wystę-
pów  na przestrzeni lat, a w ostatniej części 
były już głównie indywidualne rozmowy i 
życzenia. Młodemu pianiście życzymy wie-
lu sukcesów koncertowych!                                                                 

MW
Salę wypełnił tłum przyjaciół, rodzina i 

znajomi oraz średzcy melomani. W progra-

Prace nad jeziorem
Zakończył się remont dachu na budynku 

na kąpielisku średzkim . Odbiór nastąpił 6 
maja. 

Nad jeziorem trwają już prace przygotowaw-
cze do nowego sezonu rekreacyjnego – nawie-
ziono sporą ilość świeżego piachu na plażę, 
trwa koszenie na części zielonej, a w najbliż-
szym czasie zacznie się odnawianie i malowa-
nie części metalowych na pomostach.

W dniu 29 kwietnia została wybrana ofer-
ta na dzierżawę lokalu gastronomicznego 
na kąpielisku. Spośród 3 złożonych propo-
zycji wybrano tę złożoną przez Jolantę Ma-
łecką-Rzun . Przedsiębiorca zadeklarował  
przy tym, że poniesie nakłady na remont 
pomieszczeń, sama zaś dzierżawa potrwa 3 
lata. 

MW

Wykład Roberta 
Gwiazdowskiego  
w Środzie

We wtorek 22 kwietnia w Środzie gościł 
na zaproszenie burmistrza W. Ziętkowskie-
go znany ekonomista Robert Gwiazdow-
ski z Centrum im. A. Smitha. W sali MBP 
wygłosił on swobodny wykład, poświęcony  
obecnej sytuacji gospodarczej Polski oraz 
perspektywom jej rozwoju. Na spotkanie 
z gościem z Warszawy przyszło sporo osób 
zawodowo lub prywatnie interesujących się 
ekonomią, dlatego dyskusja, która wywią-
zała się po prelekcji R. Gwiazdowskiego, 
była ściśle związana z gospodarką i zjawi-
skami społecznymi oraz polityką, z niej wy-
nikającą. Gość ujął średzian swoją błysko-
tliwością i znajomością tematu, wiele osób 
chciało też na pamiątkę jego pobytu zrobić 
sobie zdjęcie. Znany ekonomista i felieto-
nista zjawił się punktualnie o godz. 16.00, 
mówił konkretnie i swobodnie, po czym o 
zaplanowanej godzinie pożegnał się z dys-
kutantami i pojechał na następny wykład.

MW

Zespół wokalno-instrumentalny seniorów 
o tej nazwie, działający przy Domu Pogodnej 
Jesieni OPS w Środzie, obchodzi w tym roku 
swoją 11 rocznicę powstania. I jak na nie-
spokojne   starsze  panie przystało, członki-
nie zamierzają to uczcić z pompą i fasonem 
–  czyli śpiewem i występami. 

I tak, 27 maja zamierzają wziąć udział  w 
VI Festiwalu Piosenki Seniorów „I nadzieja 
z nami szła” w Szamotułach. Kilka dni póź-
niej pojadą do Piły, gdzie w dniach 31 maja- 1 
czerwca uczestniczyć będą w Wojewódzkim 
Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Arty-
stycznej Seniorów „PRE-ARS 2008”. 

Prasa pisała o nich tak: „ Szczęśliwa 13 to 
pełen temperamentu zespół śpiewaczy średz-
kich seniorów, który spotyka się od maja 1997 
roku. Odbywa próby i występuje przy Domu 
Pogodnej Jesieni.  Szczęśliwa 13 jest to nazwa, 
rzecz jasna, przekorna. Zespół, wbrew przesą-
dowi o liczbie trzynaście, nie jest bynajmniej 
pechowy, ani nieszczęśliwy, a wprost przeciw-
nie: wykonuje piosenki pogodne i z humorem 
/…/ Nie stroni od wykonywania najnowszych, 
popularnych piosenek, czym wzbudza aplauz 
także ludzi młodych. Nieustannie zresztą 
wzbogaca swój repertuar”.

„Szczęśliwej 13” życzymy kolejnego udane-
go, już 12 roku działalności, a na festiwalach i 
przeglądach samych sukcesów.                   MW
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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
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:
• Referat Gospodarki Nieruchomościami – 286-77-18/19
    e-mail: grunty@sroda.wlkp.pl 
• Referat Gospodarki Przestrzęnnej – 286-77-20/21/22
    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. Berwińskiego 
– 285-80-49 
Usługi Komunalne sp. z o.o. – 285-40-68
e-mail: uslugikomunalne@op.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 

Opłata za korzystanie  
z zezwoleń  na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych 

Retro Jazz Quartet w 
Miejskiej Bibliotece!
Ostatni koncert w tym sezonie 
kulturalnym zagra dnia 29 maja w sali 
MBP Retro Jazz Quartet. Formacja ta, 
składająca się z poznańskich muzyków, 
wykonuje przede wszystkim muzykę 
polską. 

Urząd Miejski w Środzie 
Wielkopolskiej przypomina wszystkim 
przedsiębiorcom prowadzącym 
sprzedaż napojów alkoholowych, że w 
dniu 31 maja br. mija termin uiszczenia 
II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych w 
roku bieżącym. 

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu 
Miejskiego w Banku Zachodnim WBK S.A. 
o/Środa Wielkopolska nr 12 1090 1418 0000 
0000 4101 4787. 

Na druku wpłaty/przelewu prosimy o po-
danie tytułu wpłaty - žII rata za zezwolenie 
na alkohol + adres placówki. 

Konsekwencją nie uiszczenia opłaty w 
wyznaczonym terminie jest wygaśnięcie 
zezwolenia, przy czym  o wydanie nowego 
zezwolenia przedsiębiorca może wystąpić z 
wnioskiem nie wcześniej, niż po upływie 6 
miesięcy od wydania decyzji o wygaśnięciu 
zezwolenia. 

Gośćmi biblioteki będą: Zbigniew Wrom-
bel – legenda polskiego kontrabasu, kon-
cerujący z najwybitniejszymi jazzmanami 
w Polsce i za granicą, współtwórca String 
Connection Krzesimira Dębskiego. 

Jarosław Wachowiak – saksofonista 
współpracujący ze Zb. Górnym, A. Mali-
szewskim, H. Banaszak, Katarzyna Stro-
ińska – pianistka i kompozytorka, laure-
atka wielu konkursów kompozytorskich, 
Mirosław Kamiński – perkusista, członek 
zespołu Lombard i Paulina Leśna – wo-
kalistka jazzowa, gościnnie z Retro Jazz 
Quartet.

W programie występu m.in. Deszcz, Sex 
appeal, Pierwszy znak, Jan Serce, Przą-
śniczka, Przedostatni alc, Lulaby of bir-
dland, My one and only love, Im beginning 
to see the Ligot oraz I remember  you.

Na koncert, mocnym akcentem zamyka-
jący sezon kulturalny, już dziś zapraszamy!

MW
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VIII Międzynarodowy Triathlon Policyjny

Procedury, dokumentacje i przetargi

Trwają przygotowania do realizacji kil-
ku ważnych dla Środy inwestycji – przede 
wszystkim budowy kolektorów sanitarnych 
w mieście. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nie-
ograniczonego została podpisana umowa na 
opracowanie kompletnej dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy 
kolektorów sanitarnych. Prace przewidziane 
są na obszarze ulic: Górki, Daszyńskiego, Za-
mojskich, 3 Maja, Leszczyńskich, Harcerska, 
Działyńskich, Raczyńskich, Dąbrowskiego, 
Inwalidów Wojennych, Dworcowa, Niedział-
kowskiego, Brodowska i Rexa. Z dwóch zło-
żonych ofert wybrano propozycję EKOPRO-
JEKTU z Poznania, która to firma zobowiązała 
się wykonać dokumentację do końca lipca b.r. 
za kwotę 108 tys. złotych.

Przeprowadzono także przetarg nieograni-
czony na sporządzenie operatów szacunko-
wych nieruchomości położonych na terenie 
gminy Środa. Wpłynęły 2 oferty, wybrano 

złożoną przez EKSPERT Biuro Wycen i Usług 
Majątkowo Consultingowych Halina Nowak 
ze Środy. Prace nad wykonaniem tego zada-
nia potrwać mają do końca marca przyszłego 
roku.

Jednocześnie wyłoniono spośród 4 ofert  wy-
konawcę drogi dojazdowej w Kijewie – będzie 
to firma TRANS-MASZ ze Środy, która ma 
wykonać zadanie do połowy czerwca za kwotę 
1.199.997,08 zł.

Dokonano również wyboru najkorzystniej-
szej oferty spośród 9 złożonych na remont da-
chu na budynku Urzędu Miejskiego. Najtań-
szą propozycję złożyło PPH-U EURODACH 
Rafał Wichłacz ze Śremu. Roboty mają być za-
kończone do końca września tego roku, a  ich 
wartość wynosi 569.227,14 złotych.

9 maja nastąpiło otwarcie ofert na wykona-
nie placów zabaw w naszej gminie – ich ocena 
nieco przedłuży się ze względu na konieczność 
weryfikacji załączanych certyfikatów,  niezbęd-
nych przy tego rodzaju pracach . Wiadomo już 

jednak, że złożono dwie oferty - jedną na kwo-
tę 164.071,70 złotych (firma proSIMPATYK z 
Wrocławia)  i drugą na 149.925,80 złotych (firma 
SUN+ Agnieszka Turowska z Gruszczyna). W 
budzecie na ten cel zabezpieczono zaś kwotę 
150.000 zł. Jednocześnie Urząd przygotowu-
je się do ogłoszenia przetargu na wykonanie 
boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na 
trawie. W budżecie na ten cel zabezpieczono 
kwotę 2,5 mln złotych. Prace przewiduje się 
na okres lato/jesień.

Dokonano także w dniu 28 kwietnia odbioru 
końcowego przebudowy ulic na Osiedlu AK w 
Środzie. Firma TRANS-MASZ Beton Drog ze 
Środy wykonała te prace za kwotę 1.307.786,58 
złotych (zdj.)

Trzeba też, niestety, wspomnieć, że nie-
dawno wykonana modernizacja otoczenia i 
skweru wokół pomnika gen J.H. Dąbrowskie-
go została błyskawicznie  dostrzeżona przez  
wandali – zainstalowane w dniu 23 kwietnia 
lampy halogenowe zbito już po 4 dniach (zdj.). 
Dokonano ich wymiany –  koszt każdej z pod-
świetlających pomnik lamp wynosi ok. 600 
złotych. Bez komentarza.

MW

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów 
KPP w Środzie Wielkopolksiej organizu-
je VIII Międzynarodowy Triathlon Poli-
cyjny „Środa Wielkopolska 2008”. Zawo-
dy odbędą w dniu 21 czerwca bieżącego 
roku na terenie Środy Wielkopolskiej w 
okolicach „Jeziora Średzkiego”.

W poprzednich latach w zawodach udział 
brali reprezentanci kadry narodowej oraz 
zawodnicy zagraniczni – policjanci z Anglii, 
Ukrainy, Węgier, Ukrainy i Rumunii a także 
młodzież gimnazjalna. Do udziału w tego-
rocznej imprezie zapraszamy też młodzież 
z całego kraju.

W zawodach przewidywany jest udział 
około 300 zawodników oraz kilku tysięcy 
kibiców na trasach triathlonu.

Triathlon odbywać się będzie w następu-
jących konkurencjach:

Dzieci i gimnazjaliści:
- pływanie na dystansie - 150 m
- jazda rowerem MTB na dystansie - 4.000 m
- bieg na dystansie - 1.000 m
Otwarty Międzynarodowy Triathlon Poli-

cyjny (zmagania open):

- pływanie na dystansie (z wyjściem z wody) 
- 600 m 

- jazda rowerem MTB na dystansie - 15.000 m 
- bieg na dystansie - 3.000 m 
Do dnia 2 czerwca 2008 r. przyjmowane 

są telefoniczne i faksem zgłoszenia udziału w 
VIII Międzynarodowym Triathlonie Policyj-
nym. Zgłoszenia przyjmuje Jacek Grynia tel. 
kom. 508 374 199, tel. służbowy 061 2867 223, 
fax. 061 2867 215.

Współorganizatorzy: 
- Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska 
- Komendant Powiatowy Policji w Środzie 

Wielkopolskiej 
- Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w 

Poznaniu
- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Honorowym patronatem zawody zostały 

objęte przez:
- Wojewodę Wielkopolskiego
- Marszałka Województwa Wielkopolskiego
- Starostę Średzkiego
- Wielkopolskiego Komendanta Wojewódz-

kiego Policji w Poznaniu
- Zarząd Główny NSZZ Policjantów w 

Warszawie                                                   MB

Unijny projekt OPS 
Na projekt, zaplanowany do realizacji 

przez OPS na 2008 rok, udało się pozyskać 
dofinansowanie z Unii , z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

 Projekt ten nosi tytuł „Pomagając innym 
- pomagam sobie” i obejmuje grupę przy-
najmniej 15 kobiet powyżej 30 roku życia 
dlugotrwale bezrobotnych.  Jego realizacja 
rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do koń-
ca tego roku. Koszt tego przedsięwzięcia to 
108.678,57 zł z budżetu państwa i 12.750,00 
zł ze środków własnych gminy. 

Głównym celem projektu jest przeciw-
działanie zjawisku wykluczenia społecz-
nego, powstałego w wyniku długotrwałego 
bezrobocia, zwłaszcza wśród kobiet. 

W ramach projektu w miesiącu czerwcu 
br. odbędą się 3 warsztaty z zakresu: do-
radztwa zawodowego, psychologiczny i po-
święcony zagadnieniom  z zakresu prawa 
pracy oraz kurs zawodowy „Opiekun osoby 
starszej i niepełnosprawnej” trwający od 
lipca do października 2008r. (łącznie 135 
godzin). Uczestnicy kursu uzyskają certy-
fikat uprawniający do pracy w wyuczonym 
zawodzie.

MW
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Pierwszy Piknik Hokejowy

Zdążyć przed spartakiadą

X Letnia Wojewódzka Spartakiada LZS Mieszkańców 
Wsi o Puchar Województwa Wielkopolskiego

Pływalnia gości służby więzienne

22 czerwca o godz. 11.30 rozpocznie się na 
terenie OSiR w Środzie finał X Letniej Spar-
takiady LZS. Wśród konkurencji przewidzia-
no m.in. sztafetę sprawnościową, przenosze-
nie partnera, przeciąganie liny, skok w dal z 
miejsca oraz trójbój władz samorządowych. 
Oprócz konkurencji rekreacyjnych odbędą 
się również gry zespołowe, wyścig kolarski  
(od zbiornika retencyjnego do OSiR) i konku-
rencje lekkoatletyczne na stadionie – biegi (na 
100m, 400 m, 800 m, 1500 m i 4x800 m), skoki 
w dal, wzwyż i rzut kulą oraz oszczepem. 

Poszczególne konkurencje rozpoczną się 
od godz. 12.00 trójbojem samorządowców, a 

zakończą najdłuższymi dystansami biegów 
ok. godziny 14.30. Wtedy nastąpi ogłoszenie 
końcowych wyników i wręczenie nagród. 
Konkurencje rekreacyjne będą odbywać się 
jednocześnie z lekkoatletycznymi.

Już dziś organizatorzy ( z ramienia Środy 
są to Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, 
OSiR, OK, Powiatowy Szkolny Ośrodek 
Sportowo-Turystyczny i  Powiatowe Zrze-
szenie LZS) zapraszają do kibicowania 
wszystkich mieszkańców Środy i proszą o 
życzliwy doping dla wszystkich sportow-
ców.

MW

W dniu 24 maja br od godz. 14.00 Klub 
Sportowy Polonia Środa Wlkp. Sekcja Hoke-
jowa przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i 
Rekreacji w Środzie  Wlkp. organizuje I Pik-
nik Hokejowy, który odbędzie się na boisku 
ze  sztuczną trawą przy ul. Sportowej (OSiR. 
W ramach pikniku odbędą się  gry i zabawy 
o tematyce hokejowej dla dzieci i rodziców 
oraz wszystkich chętnych. Ponadto rozegra-
ny zostanie turniej mini hokeja dzieci rocz-
nika 1997 i młodszych oraz mecz dziewcząt 

pomiędzy juniorkami młodszymi Polonii 
Środa Wlkp  oraz KS  Pocztowiec Poznań. Bę-
dzie to pierwszy mecz kobiet w Środzie Wlkp. 
po prawie 10 letniej przerwie. Na zakończe-
nie pikniku rozegrane zostanie spotkanie 
pomiędzy drużyną old boys Środa Wlkp i se-
niorami średzkiej Polonii. W trakcie pikniku 
będzie możliwość zjedzenia kiełbasy z grilla, 
zakupu lodów, napojów itp. Dla osób, które 
będą uczestniczyły w grach i zabawach, prze-
widziano drobne upominki i gadżety.

W dniu 5 maja dokonano wyboru oferty 
na wykonanie nawierzchni tartanowej na 
rozbiegu do skoku w dal, skoku wzwyż i 
rzutni oszczepem na terenie OSiR w Śro-
dzie.

Spośród dwóch złożonych ofert żadnej nie 
odrzucono ani nie wykluczono (złożyły je fir-
my FACH BUD ze Strzeszek oraz PANPRO 
SPORT s.c. z Warszawy). Najniższą cenę za-

oferowała firma PANPRO SPORT i to ona 
będzie wykonywać nawierzchnię. Wartość 
robót to 99.563,25 złotych. Jest to już drugi 
przetarg, prace powinny być wykonane do 
połowy czerwca. Jest to o tyle pilne, że 22 
czerwca rozpocznie się finał Wojewódzkiej 
Spartakiady LZS, na której nawierzchnie 
tartanowe muszą być zdatne do użytku. 

MW

Nie służbowo, ale rekreacyj-
nie, na pływalni średzkiej po-
jawiły się zespoły reprezentu-
jące areszty i zakłady karne z 
Wielkopolski. W sobotę 10 maja 
przed południem odbyły się V 
Okręgowe Mistrzostwa Służby 
Więziennej w Pływaniu, których 
organizatorem był areszt Śled-
czy w Środzie. 

Rozegrano wyścig na 50 m sty-
lem klasycznym i na 50 m stylem 
dowolnym oraz sztafetę 4x50 m 
stylem dowolnym. W zawodach 
brały udział AŚ Lubsko, ZK Gę-
barzewo, AŚ Środa Wlkp, ZK Ra-
wicz, AŚ Ostrów Wlkp, ZK Wron-
ki i ZK Koziegłowy. Nagrody w 
postaci pucharów, medali i dyplo-
mów ufundował Areszt Śledczy 
w Środzie.                                   MW

Strofy z Mickiewicza

Koncert w pierwszą 
rocznicę powstania 
– Ama La Musica,  
21 maja 2008
Zapowiedź prowadzącej chór Marty Łu-

czak:
„Chór Ama La Musica zaśpiewa utwory z 

muzyki rozrywkowej i standardy jazzowe. 
Będą to utwory a capella, a także z towa-
rzyszeniem instrumentu...i to nie jednego. 
Specjalnie na zaproszenie zagra z nami Big 
Band SEZAM z Tarnowa Podgórnego pod 
kierownictwem Krzysztofa Zaremby. Re-
pertuar, który pozostawiamy w słodkiej ta-
jemnicy, nabierze prawdziwego jazzowego 
brzmienia dzięki naszym gościom. A dla 
młodych chórzystów będzie to ogromne 
muzyczne i nowe doświadczenie oraz ra-
dość – zaśpiewać  z towarzyszeniem tylu 
instrumentów.

Cieszymy się, że jesteśmy juz od roku ra-
zem jako chor Ama La Musica i pracujemy 
bardzo ciężko, aby ten koncert był dobry i 
sprawił radość słuchającym.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecz-
nie!”

MŁ

W dniu 23  kwietnia gościem Miejskiej Bi-
blioteki był znany aktor Jerzy Zelnik. Zapre-
zentował on program poetycki pt. „Idę z dale-
ka. Nie wiem, z piekła czyli z raju” , składający 
się z tekstów Adama Mickiewicza. Przypo-
mniał i te najsłynniejsze fragmenty – inwoka-
cję z „Pana Tadeusza”, Wielką improwizację z 
‘Dziadów cz. III”, znane sonety i ballady, ale 
także fragmenty jego listów, pisanych na ob-
czyźnie do rodziny, przyjaciół, ukochanej ko-
biety. Zaprezentował widzom postać Mickie-
wicza jako emigranta, człowieka tęskniącego 
za ojczyzną, bliskimi, znanymi krajobrazami. 
Trudne chwilami teksty aktor podawał w spo-
sób mistrzowski, sprawiając, że stawały się ła-
twiejsze w odbiorze i prostsze w rozumieniu. A 
potem był czas na gratulacje, kwiaty i rozmo-
wy oraz pamiątkowe zdjęcia. 

MW
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- Jest pani jeszcze nowym kierownikiem re-
feratu w Urzędzie Miejskim, bo przecież pra-
cuje tu pani od niespełna miesiąca. Aż kusi, 
żeby zapytać: I jak?

- Właściwie to nie jest zupełnie nowa dla 
mnie praca – podobnymi tematami zajmo-
wałam się pracując  od 2000 r. w Starostwie 
Powiatowym w Wydziale Środowiska. Tyle, że 
Starostwo wydaje decyzje administracyjne i 
kontroluje podmioty prawne pod względem 
formalno-prawnym, a tutaj, w gminie, bar-
dziej jest to współpraca z osobami fizycznymi. 
Częściej zajmujemy się kwestiami dotyczący-
mi indywidualnych osób, nie prowadzących 
działalności gospodarczej – np. kontrolą prze-
strzegania przepisów dotyczących utrzymania 
czystości i porządku w gminie, gospodarowa-
nia odpadami albo gospodarki ściekowej.

- Można zatem uznać, że z grubsza zdążyła 
się już pani zorientować w głównych proble-
mach, którymi będzie się Referat zajmował?

- Tak. Są to przede wszystkim (patrząc z 
punktu widzenia mieszkańca gminy) zezwo-
lenia na wycinkę drzew, decyzje o środowisko-
wych uwarunkowaniach, kwestia porządku i 
czystości w gminie, sprawy związane z gospo-
darowaniem środkami Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz współpraca z sołectwami. 

- To nie są raczej nowe zadania, pracownicy 
Referatu zajmowali się tymi sprawami już po-
przednio, prawda?

- Tak, to są stałe zadania. Zmieniają się tyl-
ko od czasu do czasu przepisy wykonawcze 
lub pojawiają nowe wymagania, które nale-
ży zrealizować. Trzeba bowiem pamiętać, że 
przepisy ochrony środowiska są coraz bardziej 
rygorystyczne, a ich przestrzeganie często 
wiąże się z poniesieniem niemałych kosztów 
finansowych.

Pewne kwestie są przy tym często trudne 
do zaakceptowania przez mieszkańców – np. 
zezwolenie na wycinkę drzew na prywatnym 
terenie. Nadal zdarzają się osoby, które nie 
wiedzą lub nie przyjmują do wiadomości, że 
powinny złożyć wniosek o wydanie przez bur-
mistrza miasta i gminy zgody na wycinkę, bo 
choć drzewo rośnie na terenie prywatnym, 
to jest elementem większego ekosystemu lo-
kalnego, a troską gminy jest, by nie ubożała 
szata roślinna naszego miasta. I nie jest to ani 
złośliwość, ani naruszenie niczyjej swobody 
czy prywatności. Raz jeszcze tu przypomnę, 
że taka zgoda jest bezpłatna dla osób fizycz-
nych – ale trzeba ją mieć. Kary są tu zgodnie 
z przepisami bardzo dotkliwe. W celu uzupeł-
nienia zadrzewień Gmina zajmuje się także 
nasadzeniami – jest to np. zakup sadzonek 
drzew i krzewów dla sołectw i przy drogach 
gminnych.

- A czego dotyczą decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach?

- Dotyczą one każdego przedsięwzięcia, które 
ma być realizowane na terenie gminy. Najpro-
ściej ujmując, jest to zgoda na realizację pod ką-
tem ochrony środowiska. Dla danej inwestycji 
podaje się warunki, które muszą być spełnio-
ne, aby eksploatacja takiego przedsięwzięcia 
nie oddziaływała negatywnie na środowisko.

- Jeśli chodzi o porządek i czystość w gminie, 
to zajmują się tym wyspecjalizowane przed-
siębiorstwa. Gdzie tu miejsce dla Referatu 
Ochrony Środowiska?

- Nas interesuje ten temat raczej od strony 
formalnej – chodzi mi o kontrole umów o wy-
wóz nieczystości z terenu posesji, a właściwie 
o kontrolę, czy po podpisaniu umowy była 
ona stale realizowana. Jest to w naszej gminie 
znaczący problem. Wymaga dobrej współpra-
cy ze sołectwami i przede wszystkim ze Stra-
żą Miejską. Zresztą wszystkie nasze główne 
dziedziny pracy wymagają współdziałania 
kilku instytucji – mamy ze Strażą Miejską czy 
Usługami Komunalnymi  nieco nakładające 
się obszary kompetencji. Z kolei  ze środków 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej finansujemy takie zadania jak wywóz 
posegregowanych odpadów, utrzymanie czy-
stości przy pojemnikach do selektywnej zbiór-
ki odpadów. Środki  z tego funduszu przezna-
czamy także na edukację ekologiczną. 

- Jak zatem widzi pani pilne potrzeby w 
sferze ochrony środowiska w naszym najbliż-
szym otoczeniu?

- Nadal zapoznaję się z wieloma tematami, 
ale już teraz widać wyraźnie, jak ważna jest 
dobra współpraca ze Strażą Miejską i Usługa-
mi Komunalnymi oraz MPECWiK-iem. Będę 
starała się, by sprawnie  funkcjonowała. Wy-
nika to z przepisów, ale i z praktycznego po-
dejścia do zagadnienia – to są ludzie znający 
problem na wylot, firmy mające specjalistycz-
ny sprzęt i praktykę.  Poza tym uważam, że 
pilnie potrzebujemy zorganizowania dobrego 
systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego z gospodarstw domo-
wych  oraz odpadów wielkogabarytowych. 
Myślę, że jest to możliwe, choć trudne. Pro-
blemem są też dzikie wysypiska na terenie 
gminy. Chcę tu wyraźnie powiedzieć, że koszt 
likwidacji każdego z nich to wydana nadpro-
gramowo kwota rzędu kilka- kilkanaście 
tysięcy złotych. I tych wydanych pieniędzy 
brakuje na inne przedsięwzięcia np. związa-
ne z usuwaniem azbestu. W  ostatnim okresie 
zwiększyła się liczba osób zgłaszających chęć 
skorzystania z dofinansowania przez gminę 
likwidacji azbestu. Jest lepsza koniunktura 
budowlana, wiele osób podjęło decyzje o re-
montach domów. My jednak nie mamy wor-
ka bez dna. Dlatego tak nam zależy, żeby roz-
sądnie gospodarować środkami, które mamy 
do dyspozycji. 

- Niektóre z pani celów są drobniejsze, inne 
chyba bardzo trudne do realizacji. 

- Mam tego świadomość. Są to raczej wstęp-
ne refleksje, ale cele pozostają długofalowe. Po 
prostu , ochrona środowiska to jest wszędzie 
wielki problem i nie ma tu raczej łatwych roz-

wiązań, są za to koszty materialne i nie tylko 
materialne  każdego posunięcia. Ale zanie-
chać nam dbania o nasze otoczenie po prostu 
nie wolno i nie warto.                                      MW

Zawody jeździeckie  
w Podgaju
W miniony weekend w Podgaju koło Środy 

Wielkopolskiej odbyły się Zawody Regionalne 
we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego. W imprezie organizowanej w stad-
ninie koni Piotra Kulikowskiego udział wzięły 
64 konie. Puchary w konkursie WKKW klasa 
P Puchary wręczył Burmistrz Miasta Wojciech 
Ziętkowski. Poniżej przedstawiamy zwycięz-
ców w poszczególnych konkurencjach. 

 WKKW Klasa L
1. Rabacja, Żuk Joanna/ KJ ,,HUBER-

TUS” BIAŁY BÓR
2. neo, Modelewski Marek/ Kopras sp. 

zoo
3. Sybilla, Trela Tomasz/ JKS „DAKO-

GALANT” w Skibnie
WKKW Klasa L kuce 
1. Fatima (grC), Piasecka Kataryna 

(JM96)/ SKJ „TRAWERS” Warszawa
2. Spinway Memento(grC), Piasecka Ka-

taryna (JM96)/ SKJ „TRAWERS” Warszawa
3. Blinda M (grD), Korycka Małgorzata 

(J92)/ SKJ „TRAWERS” Warszawa
WKKW Klasa P
1. Kasjopea (grE), Korycka Małgorzata 

(J92)/ SKJ „TRAWERS” Warszawa
2. Dobrodzień, Piasecki Piotr / SKJ „TRA-

WERS” Warszawa     
3. Hektor, Piasecki Piotr / SKJ „TRA-

WERS” Warszawa                                      MB 
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Jak powstaje średzka „Halka” (próba 9 maja 2008)

Na scenę w OK. wchodzi ok. 80 osób… Mistrz Piechocki dyryguje dla ułatwienia z wysokości

Oto przyszłe 
góralki

Konsultacje 
Halki (Marta 
Zbierska) z 
dyrygentem

Praca w grupach, tu: ćwiczą głosy męskie … a tu krótko w cugle brane są głosy żeńskie

Chwila przerwy i dla fotoreporterów Scena pustoszeje, zostają tylko rekwizyty… Do następnej próby.  


