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12 czerwca 2008

 GORĄCE TEMATY:
Średzkie Sejmiki Kultury 

5-8 czerwca 2008
Dla każdego coś miłego 

I dla małych, i dla dużych

A oprócz tego:

- VIII Międzynarodowy 
Triathlon Policyjny (21 
czerwca), nad jeziorem 
średzkim, około 300 za-
wodników, konkurencje: 
pływanie, biegi, jazda 
rowerem MTB

- X Letnia Wielkopolska 
Spartakiada LZS 

   (22 czerwca), 
   więcej czytaj na str. 10

- piknik „Powitanie lata”, 
Dębno (22 czerwca) od 
godz. 15.00

Lato tuż, tuż…
Kąpielisko nad średzkim jeziorem na 

razie jeszcze nie jest strzeżone, ale i tak 
ogromną popularnością cieszy się  zjeżdżal-
nia. Nad bezpieczeństwem zjeżdżających 
czuwają przeszkoleni pracownicy OSiR. 
Mimo, ze sezon jeszcze się właściwie nie 
zaczął, upalna pogoda przyciąga nad jezioro 
tłumy mieszkańców, spragnionych ochło-
dy w jeziorze. Na razie robią to jednak na 
własną odpowiedzialność, gdyż ratownik 
zacznie pracę od 21 czerwca.       MW

zdj. J. Odalanowski

zdj. J. Odalanowski
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Ze spotkań burmistrza
10-11.05. – Zawody Regionalne we Wszech-

stronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego, Podgaj

11.05. – Kabaret ‘Pod Wydrwigroszem”
13.05. – Spotkanie z Zarządem Powiatu
15.05. – Zakończenie Powiatowego Konkur-

su Matematycznego
16.05. – Dzień Strażaka
18.05. – VIII Mistrzostwa Wielkopolski w 

bilardzie
20.05. – Walne Zgromadzenie członków Sto-

warzyszenia ‘Droga S11’
21.05. – Spotkanie w Urzędzie Wojewódz-

kim
24.05. – Piknik hokejowy, OSiR
 - Mecz Polonii Środa
26.05. – Jubileusz 100 urodzin p. Żakow-

skiej
 - Konferencja WWSSE
 - Święto batalionu, jednostka w 

Śremie
27.05. – Posiedzenie Zarządu MPECWiK
 - Dzień Samorządowca, Pleszew
28.05. – Uroczystość wręczenia świadectw 

absolwentom LO
29.05. - Uroczyste rozpoczęcie projektu 

OPS :Pomagając innym pomagam 
sobie”

 - Sesja Rady Miejskiej
30.05. - Pożegnanie M. Wróbla, komendanta 

policji
 - Spotkanie z Radą Kuratorów 

Fundacji Zakłady Kórnickie
 - Dni Pola, Jarosławiec
 - Dzień Matki, rest. ‘Turystyczna”, 

z-ca burmistrza R. Piechowiak
 - Gala Ambasadorów Powiatu 

Średzkiego 2007
31.05. - Spotkania robocze - Usł. Komunal-

ne, Strzelnica
01.06. - Mecz Polonii Środa, Trzemeszno
03.06. - Spotkanie w sprawie Dożynek, z-ca 

burmistrza R. Piechowiak
 - Msza św. z okazji 49 rocznicy 

święceń kapłańskich ks. prałata 
Roweckiego

04.06. - Wręczenie nagród zawodnikom ta-
ekwondo

05.06. - Uroczyste obchody 10-lecia ŚKD i 
trzeciej edycji Średzkiej Szkoly 
Cukrzycy

06.06. - TVP Poznań
 - Sesja popularnonaukowa , OK
 - Msza św. i uroczystości setnych 

urodzin p. R. Dąbek
07.06. - Żakinada
 - Prezentacje artystyczne dzieci i 

młodzieży, OSiR
 - Koncert orkiestry Dętej OSP
 - Koncerty R. Rozmusa i Big Cyc, 

OSiR
 - Kabaret Twister
 - Wręczenie pucharów , Liga LZS 

Kijewo
 - Pokazy pirotechniczne, OSiR
08.06. - Uroczyste obchody 190 rocznicy 

śmierci gen. J.H. Dąbrowskiego w 
Winnej Górze

 - Msza św. w intencji darcyńców 
Koła Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej

 - Premiera HALKI, OK
09.-12.06. - Wyjazd do Austrii

Z prac Rady Miejskiej
Ostatnie sesja Rady Miejskiej odbyła 

się 20 maja , obecnych na niej było 20 z 21 
radnych. Ze względu  na bliskie półrocze 
funkcjonowania  budżetu oraz szczyt se-
zonu inwestycyjnego właśnie inwestycje 
zajęły sporo uwagi radnych.

W części wstępnej obrad przewodniczą-
cy Rady przedstawił proponowany porzą-
dek i protokół z poprzedniej sesji, co zo-
stało zaakceptowane przez radnych. Dalej 
przewodniczący przedstawił informacje 
bieżące – m.in. zaproszenie burmistrza W. 
Ziętkowskiego na debatę dotyczącą opra-
cowania Lokalnej Strategii Rozwoju, za-
planowaną na 3 czerwca w sali MBP oraz 
na spotkanie organizacyjne w sprawie te-
gorocznych Dożynek. Ponadto omówiono 
pisma, których kilka wpłynęło do biura 
Rady miedzy sesjami. Dotyczyły one spra-
wy informowania właścicieli nieruchomo-
ści o planowanych zmianach planów zago-
spodarowania przestrzennego, dwa pisma 
- od mieszkańców bloku przy ul. Niedział-
kowskiego/Poselskiej i ul.Polnej z prośbą 
o naprawę nawierzchni na ich ulicach, z 
prośbą o pomoc finansową od p. G Kaus 
oraz od prokuratury rejonowej w sprawie 
uchwał dotyczących podatków i opłat lo-
kalnych. Rozpatrzono także na początku 
obrad Rady skargę p. D. Kaczmarek na 
działalność burmistrza, uznając ją za nie-
uzasadnioną.

Następnie przystąpiono do rozpatrywa-
nia złożonych projektów uchwał. Najpierw 
omówiono projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla gmi-
ny Konstantynów Łódzki, którą przyjęto. 
Dalej jednogłośnie zatwierdzono projekt 
uchwały zmieniającej wcześniejszą uchwa-
łę w sprawie zatwierdzenia przychodów i 
wydatków GFOŚiGW na 2008 rok. Kolej-
ny projekt uchwały dotyczył poprawek 
do uchwały budżetowej na 2008 rok. Wy-
wiązała się krótka dyskusja o szczegółach 
przesunięć, ale i o sposobie przedstawiani 
radnym proponowanych zmian – np. czy 
powinny być załączane zmienione załączni-
ki. Tu przewodniczący Rady przypomniał, 
że taki tryb organizacyjny obrad zatwier-
dziła uprzednio sama Rada. Dyskutowa-
no jednak głównie o rosnących kosztach 
inwestycji, o tym, czy uda się utrzymać 
planowane dochody własne gminy, o pro-
blemach z uzyskaniem dofinansowań ze-
wnętrznych i konieczności zaciągania kre-
dytów. Także o pojawiających się w trakcie 
roku awariach – m.in. rurociągu tłoczące-
go ścieki, sprzętu na ZSO w Nadziejewie, 
autobusu OSiR-u czy nagłośnienia w OK. 
Rozważano także skalę i rodzaj pomocy 
finansowej dla Powiatu – np. dofinanso-
wanie do utrzymania dróg powiatowych 
czy zakup karetki. Ostatecznie jednak, 
mimo pojawiających się obaw czy wątpli-
wości poprawki przyjęto. Dalej głosowano 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dłu-
goterminowych – jednogłośnie. Potem na 
forum stanęła kwestia udzielenia pomocy 
finansowej parafiom rzymsko-katolickim 
w gminie na prace konserwatorskie i ro-
boty budowlane w zabytkowych obiektach 
sakralnych – projekt uchwały został przy-

jęty. Jednogłośnie radni zgodzili się  co do 
zasad korzystania ze stołówek szkolnych 
w gminie, a także co do liczby licencji 
taksówkowych, które mają funkcjonować 
na terenie gminy. Przyjęto  dalej projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia gminy 
Środa do Stowarzyszenia Lider Zielonej 
Wielkopolski oraz udzielenia pełnomoc-
nictwa do reprezentowania gminy w tym 
Stowarzyszeniu. Jednogłośnie zatwierdzo-
no projekt uchwały w sprawie nadania me-
dalu „Ad valorem” . 

W dalszej części radni zajęli się sprawami 
związanymi z nieruchomościami i gospo-
darką przestrzenną gminy. I tak, przyjęli 2 
projekty uchwał w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii gminnych oraz jedną w spra-
wie sprzedaży lokali gminnych – jednogło-
śnie. Chwilę dyskutowali nad wysokością 
nowych stawek  za wynajem, ale ostatecz-
nie zaakceptowali projekt uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
burmistrza kolejnej umowy najmu  kilku 
nieruchomości przy ul. Sportowej -  dla pp. 
I. i M. Kizer oraz H. Kubale i J. Główczew-
skiej.  Dalej rozważano kwestie zgody na 
nabycie przez gminę nieruchomości przy 
ul. Polnej i w Kijewie, a także sprzedaży 
nieruchomości przy zbiegu ulic Chudoby 
i Prądzyńskiego – te projekty Rada rów-
nież zaakceptowała. Przyjęto też projekt 
uchwały w sprawie zamiany nieruchomo-
ści oraz w sprawie ujednolicenia termi-
nów użytkowania wieczystego Spółdzielni 
Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościo-
wej. Zaakceptowano również zwolnienie 
z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
udziału we własności nieruchomości przy 
ul. Rejtana (oba projekty jednogłośnie). 
Wreszcie, zajęto się kwestią nadania nazw 
nowym ulicom. I tak, cztery z nich otrzy-
mały nazwy postaci historycznych, niektó-
rych takze związanych z naszą okolicą. Są 
to odtąd ulice gen. Antoniego Chruściela, 
ppłk Stefana Ignaszaka, ppor. Edmunda 
Skotarczaka i Włodzimierza Wolniewicza. 
Oprócz tego zaakceptowano nazwy ulic: 
Makowa i Letnia ( ta ostatnia w Brodowie). 
Więcej o nazwach ulic  - w biuletynie w od-
rębnym tekście.. 

W dalszej części obrad przewodniczący 
przypomniał o przedstawionym radnym 
sprawozdaniu burmistrza z działalności w 
okresie międzysesyjnym. Nikt nie zgłosił 
interpelacji, natomiast pojawiło się kilka 
zapytań. I tak, interesowano się sauną na 
pływalni, perspektywami rozwiązania pro-
blemu przedszkoli, kwestią udostępnia-
nia – odpłatnie lub nie – sal w średzkich 
instytucjach kultury. Pytano o szczegóły 
ustalania nowych stawek opłat za wodę i 
ścieki, o zasady finansowania obu spółek 
gminnych, wreszcie o utylizację odpadów 
zielonych w gminie i o drożność Strugi 
Średzkiej w rejonie ulicy Niedziałkow-
skiego. Na zakończenie obrad w wolnych 
głosach mówiono o strajku nauczycieli i 
o potrzebie zwołania Komisji Oświaty w 
sprawie przedszkoli, a także udzielono gło-
su mieszkańcom. Na tym  majową  XVIII 
sesję zakończono.

MW
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Sytuacja w średzkich przedszkolach

Inwestycje trwają

W ostatnich tygodniach na temat średzkich 
przedszkoli (a zwłaszcza miejsc dla malusz-
ków w tych przedszkolach) mówi się bardzo 
dużo. Niestety, często nie najlepiej z powodu 
nieprzyjęcia wielu chętnych dzieci do przed-
szkoli samorządowych. Mówi się, że gmina nie 
robi nic, by sytuacji tej zaradzić. Tymczasem 
rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

Krytycy braku miejsc dla dzieci w przed-
szkolach wskazują wyż demograficzny i jego 
skutek w postaci zwiększonej frekwencji 
wśród dzieci w wieku 3 – 6 lat. Mówią też o 
tym, że sytuację można było przewidzieć. Jed-
nak obiektywne spojrzenie na liczby pokazuje 
jednoznacznie,  iż w latach 1997 – 2006 ( a więc 
również wśród dzieci, które aktualnie uczęsz-
czają do przedszkoli), liczba urodzeń dzieci 
była niezmienna i wahała się w okolicy 300 
urodzeń na rok. 

W poprzednich latach dochodziło do sy-
tuacji, iż brakowało chętnych do oddziałów 
przedszkolnych i w latach 2000 – 2004r. były 
przyjmowane wszystkie zgłaszające się 
dzieci, a  i tak  sporo miejsc pozostawało  
niewykorzystanych. Sytuacji była na tyle 
trudna, że poważnie rozważana była ewen-
tualność zamknięcia jednego z 4 przedszko-
li samorządowych z powodu „niżu”, jaki 
wówczas panował. Ostatecznie zamknięto 
tylko 1 oddział przedszkolny. Prawdziwy 
wzrost zainteresowania przedszkolami zo-
stał zanotowany  dopiero w 2006r. Wtedy to 
w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowa-
nie otwarte zostały 2 oddziały przedszkolne 
w Przedszkolu Nr 4 i dodatkowo zostało 
przyjętych 50 dzieci  - wszystkie chętne, 

które zostały zgłoszone w 2006r., zostały 
przyjęte.

Sytuacja wraz z tendencją wzrostową nasili-
ła się w 2007r. Wtedy to uruchomiono 2 kolejne 
oddziały. W przedszkolu na ul. Górki otwarto 
nowe oddziały 9 godzinne – jeden stacjonarny 
i jeden dla 25 dzieci w Jarosławcu, do którego 
dzieci są dowożone. Tą nową formę sprawowa-
nia opieki przedszkolnej wymusiła istniejąca 
sytuacja. Brak możliwości rozbudowy istnie-
jących budynków wymusił inne rozwiązania, 
czyli oddziały zamiejscowe z dowożeniem. Z 
prawie rocznych obserwacji wynika, że dowo-
żenie dzieci przedszkolnych do Jarosławca 
sprawdza się. Dzięki logistycznemu dopraco-
waniu operacji można bezpiecznie dzieci za-
wieźć i przywieźć z Jarosławca, a rodzice nie 
są sztywno zobowiązani godzinami odjazdu i 
przyjazdu autobusu, gdyż  pociechy bezpiecz-
nie oczekują na nich w Przedszkolu nr 3. 

W obliczu trudnej sytuacji powrócono rów-
nież do funkcjonowania 9-godzinnego oddzia-
łu przedszkolnego w Słupi Wielkiej. W odpo-
wiedzi na zainteresowanie rodziców otwarty 
został także 6-godzinny oddział w Pławcach. 

Wszystkie te działania spowodowały, że w 
większości przypadków również w ubiegłym 
roku  zdecydowaną większość dzieci chęt-
nych udało się przyjąć do przedszkoli samo-
rządowych. 

Warto też dodać, że od 1 września 2007r. 
rozpoczęło swoją działalność pierwsze pry-
watne przedszkole w Środzie Wielkopolskiej 
– „Przedszkolandia”. Przedszkole ma moż-
liwość przyjęcia 70 dzieci, natomiast w roku 
2007/2008 uczęszczało do niego niespełna 40 

dzieci. 
Jak więc widać, przez ostatnie 2 lata zrobio-

no bardzo dużo – łącznie ponad 100 nowych 
miejsc w przedszkolach od 2006r. -  aby trud-
ną sytuację, związaną z brakiem miejsc, roz-
ładować. 

Jednak z każdym rokiem sytuacja się na-
sila, choć jak warto jeszcze raz podkreślić, 
liczba urodzeń w rocznikach, które obecnie 
uczęszczają do przedszkoli, nie była wyższa, 
niż w latach wcześniejszych. 

Na obecną sytuację składa się wiele czyn-
ników. W poprzednich latach w przedszko-
lach samorządowych pozostawało około 70 
uczniów klas zerowych. Na rok 2008/2009 
pozostało w przedszkolach 107 najmłodszych 
uczniów, przez co można było utworzyć o 2 
oddziały mniej 3 – latków, niż zakładano. 

Wyższa liczba dzieci chętnych do przed-
szkola wynika też m.in.: ze wzrastającej świa-
domości rodziców oraz lepszej sytuacji na 
rynku pracy, dzięki czemu znacznie więcej 
rodziców znalazło zatrudnienie. Na tę sytu-
ację składa się również migracja zarobkowa, 
a także chęć wychowywania potomstwa od 
najmłodszych lat wśród rówieśników. 

Poprawiająca się sytuacja materialna rodzi-
ców skłania coraz więcej z nich do posyłania 
dzieci do przedszkoli powodując jednocześnie 
wyższe koszty dla gminy, która dopłaca do 
każdego dziecka (zarówno w  w przedszkolu 
samorządowych jak i  prywatnym) kwotę 450 
zł. Jak widać, z roku na rok rodzice dostrzega-
ją coraz większą wartość wychowania przed-
szkolnego jako niezbędnego elementu decy-
dującego o dalszych etapach edukacji.       TT

Trwa szczyt sezonu inwestycyjnego, wiele 
robót jest obecnie wykonywanych, niektóre 
już dobiegają końca, inne są jeszcze na eta-
pie administracyjnym.

I tak, już za tydzień, 20 czerwca, mają być 
– zgodnie z podpisaną umową dostarczone i 
zamontowane zestawy urządzeń na placach 
zabaw. Staną one w Bieżanowie, Brodowie, 
Jarosławcu, Topoli, Dębiczu, Starkówcu 
Piątkowskim, w parku Źrenica, przy ul.  
Muśnickiego Tuwima i nad jeziorem. Będą 
to zestawy różnej wielkości, składające się 
ze zróżnicowanych elementów. 

Trwa procedura przetargowa na wyko-
nanie nawierzchni boiska do hokeja na te-
renie OSiR. Po otwarciu ofert okazało się, 
że wpłynęły dwie, obie jednak droższe, niż 
przewidziano na to środków – gmina zabez-
pieczyła kwotę 2,5 mln złotych. Tymczasem 
firma Tamex Obiekty sportowe S.A. z War-
szawy zaproponowała wykonanie boiska za 
kwotę 2.883.222,05 zl brutto, a firma PO-
LCOURT S.A. z W-wy z kwotę 3.196.400,29 
złotych. Obie miały termin wykonania do 
połowy listopada. 

W dniu 5 czerwca nastąpiło rownież 
otwarcie ofert na opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej na budowę drogi 
gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P 
z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wiel-
kopolskiej. Wiadomo już, że wpłynęły cztery 

oferty, znacznie różniące się wartoscią. Zło-
żyły je : firma “eMWu Karolak” z Ostrowa 
Wlkp na kwotę 68.950,00 zł brutto, firma “Te-
bodin SAP-Projekt sp. z o.o.” z Warszawy na 
kwotę 519.232,00 zl, firma “INVESTOR Ko-
nin” z Konina na kwotę 189.100,00 zł i firma 
“DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikow-
ska” z Poznania na kwotę 500.200,00 złotych. 
Trwa procedura przetargowa. 

Dnia 10 czerwca dokonano też wyboru 
oferty – jedynej złożonej – na świadczenie 
usług komunikacyjnych, tj. przewóz osób 
na trasach Kórnik - Środa i Środa – Jarosła-
wiec – Kijewo. W przetargu 
nieograniczonym złożyła ją 
firma Kórnickie Przedsię-
biorstwo Autobusowe KOM-
BUS Sp. z o.o. z Kórnika. 
Zaoferowana cena wyniosła 
4,50 zł za wzkm.

Jednocześnie trwają już 
prace związane z remontem 
dachu na budynku Urzędu 
Miejskiego. Mają się one za-
kończyć do 30 września.

Cały czas trwają remonty 
cząstkowe nawierzchni as-
faltowych, które wykonuje 
firma TRANS-MASZ Beton 
Bruk sp.j. Dokonano już wy-
miany nawierzchni wraz z 

powierzchniowym zamknięciem na ul. Aka-
cjowej, Jaśminowej, Konwaliowej. Wykonano 
też tymczasowe utwardzenia dróg w części 
działek, na których prowadzone są budowy 
w rejonie ul. Kórnickiej/Akacjowej. Podobne 
utwardzenia wykonano w Mącznikach na no-
wym osiedlu. W najbliższym czasie drogowcy 
zajmą się ulicami Witosa i Strzelecką. Roboty 
te wykonuje Firma Robót Drogowych K. Ku-
kulski z Kijewa. 

Dobiegają końca również roboty związane 
z budową 6 oczyszczalni z kanalizacją w miej-
scowościach Żabikowo, Chudzice, Nadziejewo, 
Starkówiec Piątkowski, Podgaj i Zielniki. Ich 
zakończenie przewidziane jest na 30 czerwca. 

MW
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Debata Lidera Zielonej Wielkopolski

Nowe ulice w Środzie

Remont w wypożyczalni dla dzieci 

Na ostatniej sesji radni zaakceptowali 
przedstawione propozycje nazw nowych ulic 
średzkich. Odtąd mamy w Środzie ulice: gen. 
Antoniego Chruściela, ppłk Stefana Ignasza-
ka, ppor. Edmunda Skotarczaka i Włodzimie-
rza Wolniewicza. Kim byli patroni tych ulic?

Generał Antoni Chruściel – żył  w latach 
1895-1960. Absolwent Wyższej Szkoły Wojen-
nej w Warszawie. W okresie międzywojennym 
dowódca 82. Pułku Piechoty. Uczestnik kam-
panii wrześniowej. W czasie II wojny czło-
nek Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii 
Krajowej. Od momentu wybuchu powstania 
warszawskiego był jego faktycznym dowód-
cą, w 1944 roku mianowany generałem. Po 
upadku powstania w niewoli niemieckiej, na-
stępnie pozostał w Polskich Siłach Zbrojnych 
na Zachodzie, gdzie pełnił funkcję z-cy szefa 
Sztabu Głównego. Po demobilizacji pozostał 
na emigracji. Autor książki „Powstanie war-
szawskie”. Odznaczony wieloma medalami, 
w tym Orderem Wojennym Virtuti Militari.

Podpułkownik Stefan Ignaszak – żył w 
latach 1911-2005. Średzianin, urodzony w 

Niemczech, od 1919 zamieszkały w naszym 
mieście. Pochowany na cmentarzu juni-
kowskim.  Absolwent Szkoły Podchorążych 
Kawalerii w Grudziądzu oraz Wydziału 
Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Po-
znańskiego. Oficer 58. Pułku Piechoty. W 
czasie okupacji na Zachodzie, gdzie pracował 
jako oficer wywiadu. Od 1943r. przerzucony 
do kraju , gdzie w AK organizował akcje wy-
wiadowcze na terenie GG. Uczestnik walk w 
powstaniu warszawskim. Po wojnie pozostał 
w Polsce – skazany na śmierć, wyrok zamie-
niono na 10 lat więzienia. Zrehabilitowany w 
1957, zamieszkał w Poznaniu. Prezes Zarzą-
du Okręgu Światowego Związku Żołnierzy 
AK Wielkopolska. Odznaczony m.in. Krzy-
żem Srebrnym Virtuti Militari.

Podporucznik Edmund Skotarczak – żył w 
latach 1910 – 1981. Pochowany na średzkim 
cmentarzu. Z zawodu nauczyciel – pracował 
od 1935 w szkole w Źrenicy, od 1933 także 
oficer. Uczestnik kampanii wrześniowej jako 
dowódca plutonu ckm w ramach 17 Dywizji 
Armii Poznań. Uczestnik walk nad Bzurą. W 

niewoli niemieckiej w Biedrusku. Uciekł do 
GG, tam członek Związku Walki Zbrojnej, a 
potem AK. Po wojnie pracował w zawodzie 
do 1953 roku, kiedy zwolniono go z powodu 
członkostwa w AK. Pozostał w Środzie, pra-
cując w innym zawodzie. Odznaczony Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i 
Krzyżem Walecznych.

Włodzimierz Wolniewicz – żył w latach 1814 
– 1884. Mieszkaniec Źrenicy, pochowany w 
Mącznikach. Właściciel ziemski – majątki 
Dębicz, Mączniki, Źrenica. Wykształcenie 
wyższe, poliglota. Działacz patriotyczny, spo-
łecznik, publicysta. Wybitny wielkopolski 
edukator gospodarczy i społeczny, uczestnik 
powstania listopadowego, rewolucji 1846-8, 
powstania styczniowego. Skazany na karę 
śmierci, zamienioną na więzienie. Prezes 
Ligi Polskiej w powiecie średzkim, założyciel 
i redaktor pisma fachowego „Ziemianin”. 
Współzałożyciel i działacz Centralnego Towa-
rzystwa Gospodarczego w Poznaniu i regio-
nalnych towarzystw rolniczych. Lobbował 
za powstaniem w Środzie cukrowni. Znany 
bibliofil i właściciel jednej z większych pry-
watnych bibliotek w regionie.

MW

Coraz wyraźniej zbliża się ku końcowi 
remont pomieszczenia Wypożyczalni dla 
dzieci  w bibliotece. Wymieniono już insta-
lację elektryczną, ocieplono sufit, pokryto 
płytami k-g ściany i sufit, pomalowano je 

na jasny, wesoły kolor. Wymieniono tak-
że stare grzejniki i parapety, uszczelniono 
obudowę okien. Już niedługo będzie można 
znów wypożyczać książki – na wakacje.

MW

W debacie zorganizowanej w Biblite-
ce Miejskiej uczestniczyło 25 osób, w tym 
zastępca burmistrza  miasta  Środa  Rafał 
Piechowiak, radni, sołtysi, przedsiębiorcy i 
przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie gminy.

Debatę prowadził prezes przedsiębior-
stwa EURO-Finanse Sp. z o.o. z Poznania, 
p. Andrzej Przepióra, który  opracowuje  
Lokalną Strategię Rozwoju dla  gminy Śro-
da i pozostałych gmin będących członkami 
Stowarzyszenia “Lider Zielonej Wielko-
polski”.  Ze strony władz Stowarzyszenia 

udział wzięli: Halina Biechowiak- Drożak,  
skarbnik Stowarzyszenia  i Edward Barto-
cha,  członek Rady.

Podczas spotkania zgłoszono i zaakcep-
towano potrzebę spotkań roboczych dla 
mieszkańców obszarów wiejskich  w po-
szczególnych wsiach. Ustalono dwa ter-
miny dodatkowych spotkań: 25 czerwca 
o godz. 17.00 w Szlachcinie i 27 czerwca o 
godz. 17.00 w Olszewie. Spotkania poprowa-
dzą  Halina Biechowiak- Drożak  i  Edward 
Bartocha.

TT

Zaproszenie do Topoli

Burmistrz Miasta  
Środa Wielkopolska

W dniu 13 lipca na płycie boiska w Topoli 
odbędzie się piknik TOPOLIADA, na który 
już dzisiaj  organizatorzy, w tym sołtys To-
poli, serdecznie zapraszają.

W programie m.in. sparing piłki nożnej 
pomiędzy Grom Topola a Orzeł Słupia Wlk, 
zabawy dla dzieci i rodziców z nagrodami, 
przejażdżki bryczką,  loteria i wiele innych 
atrakcji. Przygrywał będzie zespół RYTM. 
Start imprezy o godz. 13.00.                     MW

informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej wywieszone zostały 
do dnia 24 czerwca 2008 r. wykazy 
niżej wymienionych nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży:

  położonej w Środzie Wielkopolskiej 
przy ul. Rejtana , oznaczonej nr geod. 
2621/1

obszaru 0,6129 ha , przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 
udziale wynoszącym 1/149 cz. na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy,

  położonej w Środzie Wielkopolskiej 
u zbiegu ulic Chudoby i Prądzyńskiego 
o łącznej powierzchni 0,0500ha, przezna-
czonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

- lokali mieszkalnych na rzecz na-
jemców Informacji dotyczących ww. 
nieruchomości udzielają pracownicy 
Wydziału Geodezji  i Gospodarki Prze-
strzennej Urzędu Miejskiego w Środzie 
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Ogłoszenie o rokowaniach 
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska ogłasza rokowania  
na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w Kijewie.

Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położo-

na w Kijewie, oznaczona nr 109/1 obsza-
ru

0,0768 ha, zapisana w KW 28528.
Cena wywoławcza nieruchomości : 

8.625 zł
Do ceny uzyskanej w rokowaniach zo-

stanie doliczony 22 % podatek VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz 

nie jest przedmiotem żadnego zobowią-
zania.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania :

Nieruchomość przeznaczona jest do 
sprzedaży w celu prawidłowego zagospo-
darowania.

Terminy przeprowadzonych przetar-
gów:

– Pierwszy przetarg na sprzedaż nieru-
chomości odbył się dnia 17 października 
2007 roku – przetarg zakończono wyni-
kiem negatywnym, gdyż nikt nie przy-
stąpił do przetargu .

– Drugi przetarg na sprzedaż nieru-
chomości odbył się dnia 25 lutego 2008 
roku – przetarg zakończono wynikiem 
negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do 
przetargu  .

Termin i miejsce składania pisemnych 
zgłoszeń udziału w rokowaniach:

Termin składania pisemnych zgłoszeń 
upływa z dniem 14 lipca 2008 r. o godz. 
15.00. Zamkniętą kopertę z oznaczeniem: 
„Rokowania Kijewo – Nie otwierać przed 
15 lipca 2008 r.”, należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Środzie Wielkopolskiej , ul. 
Daszyńskiego 5  pok. 214 ( sekretariat ) , 

I piętro . Zgłoszenia złożone po terminie 
będą zwrócone bez rozpatrywania. Zgło-
szenia nadesłane pocztą będą zakwalifi-
kowane do postępowania w rokowaniach 
pod warunkiem dostarczenia przez pocz-
tę do dnia 14.07.2008 r. do godz. 15.00. 

Szczegółowe informacje dotyczące spo-
sobu przygotowania zgłoszenia  zawarte 

są w dodatkowych warunkach rokowań, 
które wraz z załącznikami niezbędnymi 
do złożenia zgłoszenia, można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielko-
polskiej ul. Daszyńskiego 5, pok. nr 205, I 
piętro do dnia 11 lipca 2008r.

Warunkiem przystąpienia do rokowań 
jest wniesienie w pieniądzu zaliczki w 
kwocie 500 zł. 

Zaliczkę można wpłacić na konto nr 89 
10901418 0000 0000 4101 5244 BZ WBK 
S.A. O/Środa Wielkopolska , w terminie 
do dnia  12 lipca 2008r. Kserokopię do-
wodu wpłaty zaliczki należy dołączyć do 
zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, 
który rokowania wygra zaliczona zostanie 
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a 
w przypadku uchylenia się przez tę osobę 
od zawarcia umowy, zaliczka przepada na 
rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczest-
nikom zaliczkę zwraca się po zakończe-
niu rokowań. Uczestnik rokowań, który 
wygra rokowania jest związany ofertą do 
dnia zawarcia umowy notarialnej.

Termin zapłaty: 
Termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży 

nieruchomości plus podatek VAT 22 % zo-
stanie ustalony w trakcie rokowań.

Termin złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt pkt 1 , 2 ust.4  ustawy o gospodarce 
nieruchomościami – 10 lipca 2008r.     

Rokowania na sprzedaż przedmiotowej 
działki odbędą się w dniu 15 lipca 2008 r. 

o godz. 10-tej, w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Środzie Wielkopolskiej ul. Da-
szyńskiego 5, salka nr 207, I piętro.

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska 
zastrzega sobie prawo zamknięcia roko-
wań bez wybrania nabywcy nieruchomo-
ści.

z-ca Burmistrza
Rafał Piechowiak
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200 lat 
średzianek 
W ostatnim czasie rocznicę setnych 
urodzin obchodziły dwie średzianki, 
panie Władysława Żakowska oraz 
Rozalia Dąbek. 

Kolejny  
wniosek złożony
We wtorek 20 maja został złożony 
w Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
wniosek na dofinansowanie powstania 
sieci monitoringu wizyjnego w dwóch 
szkołach podstawowych na terenie 
naszej gminy.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpa-
trzony, to kamery zawisną w Szkole Podsta-
wowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w 
Środzie Wielkopolskiej oraz Szkole Podsta-
wowej w Starkówcu Piątkowskim.

Całość projektu opiewa na 25 tys. zł, z 
czego 20 tys. będzie pochodziło z  rządowe-
go programu wspierania w latach 2007-2009 
organów prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowa-
nia i opieki w publicznych szkołach i pla-
cówkach „Monitoring wizyjny w szkołach 
i placówkach”.Rozstrzygnięcie konkursu 
i przyznanie dotacji ma nastąpić we wrze-
śniu/październiku bieżącego roku.

TT

W uroczystościach jubilatek wziął udział 
burmistrz miasta Środa Wielkopolska Woj-
ciech Ziętkowski, który w imieniu własnym 
oraz władz samorządowych złożył życzenia 
oraz przekazał upominki. Pomimo słuszne-
go wieku, Jubilatki są  zawsze uśmiechnięta 
i bardzo życzliwe.  Paniom życzymy przede 
wszystkim dużo zdrowia, nieustającego  
uśmiechu na twarzy oraz sił i wytrwałości 
niezbędnych do świętowania kolejnych Ju-
bileuszy.

MB
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       Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska
ogłasza przetarg nieograniczony 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. z  2007 r. nr 223, poz. 1655), 
którego wartość nie przekracza  wartości 
określonych w rozporządzeniu wydanym 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
na:

budowę sieci kanalizacji ściekowej na 
odcinku do istniejącej oczyszczalni ście-
ków przy ul. Brodowskiej do ul. Harcer-
skiej w Środzie Wielkopolskiej.

CPV: 45 23 13 00-8  Roboty budowlane 
w zakresie budowy wodociągów i rurocią-
gów do odprowadzania ścieków.                                                                                           

Zakres robót: roboty ziemne, odwodnie-
nie wykopów, roboty montażowe.

Rurociąg Ř 200 mm. dług. 516 m z rur 
PVC  klasy S (SDR34 SN8) 

Termin realizacji zadania:  do 30 wrze-
śnia 2008 r.  

Oferty częściowe: zamawiający  nie do-
puszcza składanie ofert częściowych 

Oferty wariantowe:  zamawiający nie 
dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Kryteria oceny ofert: cena 100 %
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia 

składania ofert.
Wadium: nie dotyczy
Zamawiający nie przewiduje:  zawarcia 

umowy ramowej,  zastosowania aukcji 
elektronicznej i ustanowienia dynamicz-
nego systemu zakupów.

Warunki wymagane od wykonawców 
uczestniczących w przetargu:

- spełnianie wymagań określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z  2007 r. nr 223, poz. 
1655), tj.

a) posiadanie uprawnień do wykonywa-
nia określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posia-
dania takich uprawnień;

b) posiadanie niezbędnej wiedzy i do-
świadczenia oraz dysponowanie potencja-
łem technicznym, i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

c) znajdowanie się w sytuacji ekono-
micznej i finansowej zapewniającej wyko-
nanie  zamówienia; 

d) nie podleganie wykluczeniu z postępo-
wania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  
Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty potwierdzające spełnienie 
przez wykonawców wymaganych warun-
ków oraz inne dokumenty wymagane w po-
stępowaniu: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru 
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do reje-
stru lub zgłoszenia do ewidencji działalno-
ści gospodarczej, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,

b) formularz ofertowy – wg wzoru do 
SIWZ  zał. nr 1,

c) oświadczenie o spełnieniu warunków 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pra-
wo zamówień  publicznych – wg wzoru do 
SIWZ  zał. nr 2,

d) komplet oświadczeń – wg wzoru do 
SIWZ  zał. nr 3,

e)  wykaz wykonanych w okresie ostat-
nich 5 lat robót budowlanych przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamó-
wienia, a jeżeli okres prowadzenia działal-
ności jest krótszy – w tym okresie, odpo-
wiadających swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym  stanowiącym przed-
miot zamówienia, z podaniem ich wartości 
oraz daty i miejsca wykonania oraz załącze-
niem dokumentów potwierdzających, że 
roboty te zostały wykonane należycie – wg 
wzoru do SIWZ zał. nr 4, (należy podać min. 
1 max. 5 zrealizowanych przedsięwzięć).    

f) zaakceptowany projekt umowy – wg 
wzoru do SIWZ  zał. nr 5.

g) kosztorys ofertowy sporządzony na 
podstawie przedmiaru robót- zał. Nr 6 do 
SIWZ.

h) polisa lub inny dokument ubezpiecze-
nia potwierdzający, że wykonawca jest  ubez-
pieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospo-
darczej. Ubezpieczenie powinno być ważne 
do dnia zakończenia realizacji zamówienia. 

 i)  pełnomocnictwo w oryginale do pod-
pisywania oferty (pełnomocnictwo nie jest 

wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są 
właścicielami firmy lub jeżeli są oni wy-
mienieni z imienia i nazwiska w doku-
mencie rejestrowym);

j)) umowa regulująca współpracę pod-
miotów występujących wspólnie - jeśli do-
tyczy (np. spółka cywilna, konsorcjum). 

Szczegółowe informacje dotyczące speł-
nienia w/w warunków oraz sposobu przy-
gotowania ofert zawarte są w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 
którą wraz z załącznikami niezbędnymi 
do złożenia oferty, można uzyskać bez-
płatnie w Urzędzie Miejskim w Środzie 
Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, pok. 
nr 217 w godzinach urzędowania oraz po-
brać ze stronie internetowej http://www.
srodawlkp.biuletyn.net

Zamawiający dokona oceny spełnienia 
przez wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu metodą  „spełnia  - nie speł-
nia” na podstawie oświadczeń i innych do-
kumentów załączonych przez wykonawcę 
do oferty.

Osoby upoważnione do kontaktów z wy-
konawcami:

a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:  
- Włodzimierz Szaroleta  - Wydział Inwe-

stycji i Zamówień - tel. 061 286 77 32  
b)  w zakresie ustawy Prawo zamówień 

publicznych:
- Daniela Pawlak -  Wydział Inwestycji i 

Zamówień - tel. 061 286 77 36
Termin składania ofert upływa z dniem 

25.06.2008 r. o godz. 10.00.         
Zamkniętą kopertę z oznaczenie-

m:„Przetarg- budowa sieci kanalizacji 
ściekowej - Nie otwierać przed 25.06.2008 
r”, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w 
Środzie  Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 
5 pok. 214 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej 
ul. Daszyńskiego 5  w dniu 27.06.2008 r. o 
godz. 11.00 w pok. nr 207 (sala sesyjna).

Burmistrz Miasta 
i Gminy Środa Wielkopolska

Wojciech Ziętkowski

190 rocznica  
śmierci gen.  
J.H. Dąbrowskiego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o.ul. Harcerska 16;63-000 Środa Wlkp., tel.: 061 285-35-18,e-mail: 

mpecwik@wp.pl   fax: 061 285-63-41, www.wodociagi-sroda.pl

I N F O R M A C J A
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanali-

zacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. zwraca się z prośbą do mieszkańców podlewających 
w okresie wiosenno-letnim działki, ogrody i pola uprawne o dokonywanie tego w 
godzinach wieczornych i nocnych od 22.00 do 6.00.

Naszym zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie wody dla ludzi i zwierząt. Wie-
logodzinne podlewanie ogrodów i upraw w godzinach szczytu poboru wody (6.00-8.00 i 
19.00-22.00) skutkuje znacznym spadkiem ciśnienia wody na wyższych piętrach. 

Wody w gminie Środa starczy dla wszystkich, lecz konieczne jest racjonalne korzy-
stanie z niej.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony. 
Jan Buczkowski
Prezes Zarządu

W minioną niedzielę w Winnej Górze 
odbyły się uroczystości związane ze 190 
rocznicą śmiercią generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego. W miejscowym kościele 
mszę św. odprawił arcybiskup metropolita 
gnieźnieński Henryk Muszyński. Mszę św. 
poprzedził wykład biograficzny o Dąbrow-
skim, który wygłosił J. Rezler. Po mszy św. 
kwiaty w krypcie, gdzie pochowany został 
generał Dąbrowski, złożył między innymi 
burmistrz miasta Środa Wielkopolska  Woj-
ciech Ziętkowski.                                      MB



�www.sroda.wlkp.plCzerwiec 2008 r.

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

Biblioteka powinna być z gumy?

20 lat minęło... 

20 lat Przedszkola 
nr 2 w Środzie

W środę 21 maja sala Miejskiej Biblioteki 
pękała w szwach. I nie tylko sala, bo tłum ci-
snął się na korytarzu i schodach. Przyczyną 
tego zamieszania był chór Ama La Musica, 
a właściwie jego rocznicowy koncert, który 
przygotowano dla średzkiej publiczności. 
Przybyły oczywiście rodziny, przyjaciele, 
melomani i sporo osób zaciekawionych for-
mułą koncertu. W efekcie część publiczno-
ści słuchała muzyki z korytarza lub stojąc 
niemal piętro niżej. 

Młodzież z chóru, działającego przy biblio-
tece, postanowiła uczcić pierwszy rok pracy 
chóru  pokazując, czego nauczyła się przez 
te miesiące. W ramach przyjacielskiej współ-
pracy wystąpili wspólnie z Big Bandem SE-
ZAM z Tarnowa Podgórnego. Znakomicie 
wzbogaciło to program koncertu, gdyż mło-
dzi goście pod kierownictwem Krzysztofa Za-
remby przyjechali z zestawem instrumentów 
dętych i perkusji . Wykonawcy część utwo-
rów wykonali wspólnie, a część oddzielnie. 
Podobały się wszystkie, bito soczyste brawa, 
gratulowano, a dyrygent chóru Ama La Mu-
sica, p. Marta Łuczak, dziękowała członkom 
chóru za wspólną pracę, ale i  zachęcała do 
dalszych wysiłków i stawiania sobie nowych 

zadań i wyzwań. Zapowiedziała również, że 
w dalszym okresie chór będzie doskonalił 
warsztat, ale i będzie starał się podglądać naj-

lepszych, dlatego stawiać będzie na udział w 
przeglądach i gościnnych występach. 

MW 

Pewnie rzadko kto wie, że tzw. „nowe 
przedszkole” na Osiedlu Jagiellońskim bę-
dzie za chwilę obchodziło 20 lecie swego ist-
nienia. Ma  ono już swoją historię…

Prace budowlane rozpoczęły się 1 września 
1986 roku, inwestorem była Spółdzielnia 
Mieszkaniowa lokatorsko- własnościowa w 
Środzie, prezesem której był Stanisław Łoś. 
Budynek zaprojektowała Alicja Tatarkie-
wicz, a głównym wykonawcą było Przedsię-
biorstwo Budownictwa Rolniczego, którego 
dyrektorem był Zbigniew Włodarz.

Dyrektorem przedszkola jeszcze w bu-
dowie została pani Janina Jaworska, która 
pełniła równocześnie obowiązki dyrektora 
Przedszkola Nr 5.

Dzieci zostały przyjęte do przedszkola 
przez komisję kwalifikacyjną już wiosną, 
więc terminy nagliły. Rodzice „kibicowali” 
pracom wykończeniowym, a później bardzo 
angażowali się w pomoc przy urządzaniu 
i sprzątaniu przedszkola. 31 sierpnia 1988 
roku dokonano uroczystego otwarcia Przed-
szkola, wówczas Nr 6 ( obecnie nr 2)

 i nadano mu nazwę „Osiedlowe Skrzaty”. 
Jako nauczycielki zostały przyjęte: Anna 
Juskowiak, Małgorzata Kowalewska, Wiolet-
ta Ślebioda, Marlena Antoniewicz, Elżbieta 
Spychalska, Iwona Wielińska, Mieczysława 
Sysak, Małgorzata Kmieciak, a jako pomoc 
nauczycielki Katarzyna Kosińska (więk-
szość z nich pracuje tutaj do dziś). Inten-
dentką została, ciągle piastująca te funkcję, 
Felicja Półrolniczak, szefem kuchni Maria 
Kawczyńska, pomocami nie żyjąca już Mie-
czysława Glowacka, Ewa Pólrolniczak, Wie-
sława Kulczak (pracująca do dziś). woźnymi 
oddziałowymi zostały wówczas: Iwona Ko-
towicz, Józefa Mroczyk, LucynaTórz i Ewa 
Keter oraz Renata Sobkowiak. 

1 Listopada 1990 roku dotychczasowa 
pani dyrektor Janina Jaworska przechodzi 
na emeryturę, a stanowisko dyrektora obej-
muje aktualna dyrektor Alicja Bartkowiak.

Kadra przedszkola w większości pozosta-
ła ta sama, ale przedszkole ciągle się zmie-
nia, pięknieje, rozwija się...

Przedszkole posiada duży, bezpieczny, no-
wocześnie wyposażony ogród. Budynek mie-
ści pięć jasnych, o dużej powierzchni sal z ła-
zienkami, przestronną  szatnię oraz salę do 
ćwiczeń ruchowych z lustrami. W przedszkolu 
panuje radosna, pogodna atmosfera sprzyjają-
ca wszechstronnemu rozwojowi każdego wy-
chowanka. Tu dzieci stają się samodzielne, po-
głębiają wiedzę, rozwijają aktywność twórczą 
i ruchową. Zadaniem nadrzędnym naszego 
przedszkola jest dbanie o rozwój indywidu-
alny, rozwijanie zainteresowań i zdolności 
każdego dziecka. Przez dwadzieścia lat przed-
szkole było wielokrotnie prekursorem nowych 
form działalności; dopracowało się wielu cy-
klicznie występujących imprez, wpisało je w 
tradycję. Do najpopularniejszych należą inte-
grujące środowiskowe, z udziałem rodziców; 
FESTYNY, OLIMPIADY PRZEDSZKOLNE 
I MIĘDZYPRZEDSZKOLNE, DNI OTWAR-
TE, PASOWANIA NA „SKRZATA”, BALIKI, 
KULIGI, DNI MAMY I TATY, DNI BABCI 
I DZIADKA, WYJAZDY DO GOSPODAR-
STWA AGROTURYSTYCZNEGO DO MŁO-
DZIKOWA, SPOTKANIA PRZY CHOINCE, 
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOLAJEM” 
/dokarmianie zwierząt w lesie zimą/, BALIKI, 
„ZIELONE NOCE”, SPOTKANIA APSOL-
WENTÓW....

Dzieci regularnie uczestniczą w przedsta-
wieniach teatralnych, wystawach, koncer-
tach organizowanych przez m.in. Wielkopol-
skie Biuro Koncertowe, ale także same są 
aktorami .... Tradycją stał się udział w organi-
zowanych przez Dom Kultury JASEŁKACH, 
reżyserowanych przez panie nauczycielki 

przedstawieniach na różne okolicznościowe 
spotkania. Przedsięwzięciem nowatorskim 
jest działający przy przedszkolu Teatr Na-
uczycielski, który daje przedstawienia np. 
z okazji Dni Otwartych; „Czerwony Kaptu-
rek”, „Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia”...oraz 
dla swoich wychowanków.

Dzieci z naszego przedszkola są laure-
atami konkursów, przeglądów, otrzymują 
nagrody, dyplomy, wyróżnienia,  także na 
szczeblu wojewódzkim...  Wiele udało nam 
się osiągnąć w ciągu tych dwudziestu lat, 
ale i wiele wyzwań przed nami. 

Jednak bez ogromnej pomocy ze stro-
ny rodziców, środowiska lokalnego i władz  
przedszkole nie mogłoby rozwinąć skrzydeł 
i ulepszać swojej oferty. Rodzice nigdy nas 
nie zawiedli, zawsze służą pomocą, wspiera-
ją przedszkole we wszystkich działaniach, za 
co im bardzo dziękujemy. Pierwsi absolwen-
ci „Skrzatów” przychodzą już do nas  ze swy-
mi dziećmi.

Nasze przedszkole posiada własną stronę 
internetową, do odwiedzania której zapra-
szamy: www.osiedloweskrzaty.pl

Alicja Bartkowiak

W sobotę 14 czerwca Przedszkole nr 2 
„Osiedlowe Skrzaty” świętować będzie 
swoje 20-lecie. Program obchodów przewi-
duje od godziny 9.00 zwiedzanie budynku 
przedszkola, potem na sali w OK część arty-
styczną  “Przedszkole wczoraj i dziś”. A po 
południu festyn w Młodzikowie dla wszyst-
kich przyjaciół przedszkola z Osiedla Ja-
giellońskiego.

MW
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Zespół „Szczęśliwa 13” 
seniorów z OPS w Sza-
motułach  i Pile

Edukacyjny  
projekt gminny

W ostatnich dniach maja zespól 
seniorów wziął udział w dwóch 
przeglądach festiwalowych. Były to VI 
Festiwal Piosenki Seniorów Szamotuły 
2008 i Piła PRE-ARS 2008 Wojewódzki 
Przegląd Twórczości Artystycznej 
Seniorów. 
Zespół „Szczęśliwa 13” był w Szamotu-

łach jednym z 21 zespołów, biorących udział 
w festiwalu. Zdobył tam II wyróżnienie. 
Przywiezione 27 maja nagrody to dyplomy, 
książki i kryształowy wazon.

Z kolei w dniach 31 maja do 1 czerwca w 
Pile rozśpiewani seniorzy zdobyli dyplom 
(nie przyznawano miejsc) za swój repertuar 
– żywy, przebojowy, zarówno współczesny, 
jak i przedwojenny – ale także za werwę, 
z jaką śpiewali. W zgodnej opinii jury roz-
ruszali oni  całą widownię. Gratulacje dla 
„Szczęsliwej 13”!

MW

Gmina Środa Wielkopolska złożyła do Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu projekt 
„Sięgamy wyżej!”,  poszerzający ofertę eduka-
cyjną szkół  naszej gminy. Projekt zakłada or-
ganizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
ukierunkowanych na rozwój kompetencji 
kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem 
języków obcych i nauk matematyczno–przy-
rodniczych oraz objęcie pomocą pedagogicz-
no-psychologiczną uczniów mających proble-
my w nauce i w adaptacji społecznej. 

Wartość projektu to kwota 903 040,10 zł. Je-
żeli projekt zostanie zatwierdzony, wówczas 
będzie on realizowany w 8 szkołach -  w Szkole 
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjny-
mi w Środzie Wlkp., w Szkole Podstawowej 
nr 3 , w Szkole Podstawowej w Pławcach, w 
Szkole Podstawowej w Jarosławcu, w Szkole 
Podstawowej w Starkówcu z filią w Brodowie, 
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Słupi, 
w Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp i  w Gim-
nazjum nr 2 .                                                      TT

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
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Studnia już jest!

„VI ŚWIĘTO CEBULI oraz II  ŚWIĘTO ZIEMNIAKA 
– HENRYKOWO 2008”
23-24 sierpnia 2008

Impreza odbywać się będzie tradycyjnie na terenie gospodarstwa rolnego Moniki i 
Michała Nowaków z Henrykowa ( 3 km od Środy Wlkp., w kierunku na Wrześnie ).

Przygotowane zostały poletka doświadczalne z :
- 84 odmianami cebuli
- 16 odmianami ziemniaka 
Poletka zostały tak przygotowane, że będzie możliwość przejścia poprzez wszystkie 

odmiany.
Podczas imprezy będzie można zapoznać się z bogatą ofertą firm nasiennych (16 firm 

nasiennych, w tym polskie i zagraniczne ), firmy maszynowe zaprezentują swój nowo-
czesny sprzęt  (między innymi ) : KMK Agro, Dom Handlowy Henryki i Pawła Korban-
ków, Korbanek Sp. z o.o., Toral Gostyń, Kujawska Fabryka Maszyn : Krukowiak” oraz 
firmy nawozowe.

Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę przygotowaliśmy wykłady specjalistów ( 
w sobotę i niedzielę od godziny 11.00 – 13.00) :

- inż. Ryszrad Szkudlarek – Doradca Rolny, Poznań „Ochrona chemiczna cebuli” 
- dr Tomasz Kleiber – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań „ Wybrane aspekty nawoże-

nia cebuli-nowości ze świata „
- dr Tadeusz Gawlik – Doradca Rolny, Lubań  „Ogólna uprawa ziemniaków” 
- dr Witlod Szczepaniak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań „Nawożenie ziemnia-

ków”
Będzie można także porozmawiać z przedstawicielami : ARiMR-Oddział Środa Wlkp., 

KRUS-u Oddział Środa Wlkp., Banku BGŻ  oraz uzyskać informacje na temat : 
-  obowiązkowych ubezpieczeń upraw dla rolników
- dochodzenie roszczeń z zakresu : np. wypadków w gospodarstwie, odroczonej eme-

rytury dla rolników
Pokazy polowe połączone z możliwością testowania ciągników przez rolników.
Powierzchnia wystawy to około 8 ha ( poletka + powierzchnia wystawiennicza )
Konkursy z nagrodami np. „ kto zje najszybciej cebule”
Dla kobiet : sprzedaż drzew i krzewów ozdobnych
INFORMACJE RÓWNIEŻ NA STRONIE : www.henrykowo.pl 
ORGANIZATOR : 
- ODR-Środa Wlkp., Zespół doradczy powiatu średzkiego
- Roko-Grup Sp. z o.o.  - Brzezie
- SBS ALLIUM Sp. z o.o. - Sulęcinek
- HZPC Polska Sp. z o.o.  - Poznań
PATRONAT PRASOWY :
- Top Agrar Polska
- Tygodnik Rolniczy
PATRONAT HONOROWY :
- Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska - Wojciech Ziętkowski

Wyprawki szkolne

Zakończyły się prace przy wykopaniu stud-
ni na użytek OSiR-u. Przetarg wprawdzie był 
ogłoszony na wykonanie otworu o głębokości 
do 140 metrów, okazało się jednak, ze musi 
on być głębszy o 4 metry. Firma wykonała to 
przy nie zmienionych kosztach.

W opinii geologa, wykonawcy i inspekto-
ra nadzoru, zasoby wodne okazały się  duże, 
a warstwa wodonośna bardzo dynamiczna. 
W tej chwili trwa pompowanie oczyszczają-
ce, pobrano także probki do badań fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych. Woda ta 
nie będzie przeznaczona do picia, tylko do 
nawadniania nawierzchni sportowych. . Po 
otrzymaniu wyników badań nastąpi odbiór 
obiektu. Dyrektor OSiR zapewnia, że obec-
ny pobór wody nie ma wpływu na ciśnienie  
w kranach, bo woda ta nie pochodzi z wo-
dociągów miejskich, tylko już z własnego 
ujęcia, z pompowania oczyszczającego. 

W dalszym etapie planowane jest wyko-
nanie rozprowadzenia podziemnego sieci i 
wykonania punktów czerpania wody przy 
każdym boisku.                                        MW

W 2008 będzie kontynuowany program „Wy-
prawka szkolna”. Z pomocy będą mogli sko-
rzystać najbiedniejsi uczniowie zaczynający 
zerówkę lub naukę w klasach I – III podsta-
wówki. 

Zgodnie z przewidywaną treścią uchwały 
Rady Ministrów w sprawie szczegółowych wa-
runków udzielania pomocy finansowej dzie-
ciom i uczniom na zakup podręczników, 70 zł 
dostaną dzieci rozpoczynające obowiązkowe 
roczne przygotowanie przedszkolne, 130 zł 
– maluchy z I klasy szkoły podstawowej, 150 
zł – o rok starsze i 170 zł – uczniowie III klasy. 
Kwoty te są identyczne z zeszłorocznymi. 

Program w 2008 r. nie ma wskazanego 
terminu zakończenia, co oznacza, że rodzi-
ce będą mogli ubiegać się o zwrot ponie-
sionych kosztów do końca roku. Wydłu-
żenie daty przyjmowania wniosków ma 
na celu umożliwienie dotarcia z pomocą 
do każdej z zainteresowanych i uprawnio-
nych do skorzystania z programu rodzin.  
Rozporządzenie, jak co roku, zakłada refun-
dację już poniesionych kosztów na zakup pod-
ręczników. Oznacza to, że rodzice najpierw 
muszą podręczniki zakupić, a potem ubiegać 
się o zwrot poniesionych już nakładów.

Zgodnie z założeniami projektu rozporzą-
dzenia w br. refundacja przebiegać będzie na 
uproszczonych zasadach. Do obowiązujących 
przepisów dodane zostały bowiem zapisy mó-
wiące o:

 • możliwości ubiegania się o zwrot kosz-
tów nabycia podręczników na podsta-
wie zbiorczej faktury uzupełnionej o listę 
osób wpłacających środki na ich zakup, 
 • możliwości ubiegania się o refundację pod-
ręczników zakupionych dla uczniów nie bę-
dących uczniami, szkoły prowadzonej przez 
gminę, np. szkoły specjalnej lub społecznej 
(wniosek kierowany jest do urzędu gminy 
właściwego dla siedziby szkoły).                   TT

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
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Przed 
spartakiadą

Ostatni koncert przed wakacjami
Unijny projekt  
OPS już trwa

ko przypomnieć, że konkurencje rozpoczną 
się o godz. 12.00 trójbojem samorządowców, 
a całość zakończy się ok. 14.30 ogłoszeniem 
wyników i wręczeniem nagród.  Konkurencje 
rozgrywane będą jednocześnie w kilku miej-
scach,  głównie jednak na obiektach OSiR, 
przy czym trasa wyścigu kolarskiego przebie-
gać będzie od jeziora średzkiego, a rozgrywki 
koszykówki toczyć się będą  na boisku LO.

MW

Już niedługo, bo 22 czerwca odbędzie 
się w Środzie X Letnia Wielkopolska 
Spartakiada LZS. Zanim jednak zjadą 
się do Środy sportowcy, trzeba załatwić 
dwie sprawy – przygotować obiekty i 
w drodze eliminacji wyłonić drużyny, 
które w grach zespołowych zmierzą się 
w finale. 

Jeśli chodzi o obiekty, to problemem 
był stan rozbiegów do skoków i rzutów. W 
ostatnich dniach jednak widać wyraźnie, że 
firma wykonująca renowację chyba zdąży z 
pracami – wymieniono już nawierzchnię na 
tartanową z żużlowej. Jeśli zaś idzie o eli-
minacje, to odbyły się one w niedzielę na 
OSiR-ze i w hali LO. 

Program Spartakiady omówiony był w po-
przednim numerze biuletynu, dziś warto tyl-

Rozpoczęła się już realizacja 
zorganizowanego przez średzki 
OPS projektu, w ramach którego 
przygotowano warsztaty dla grupy 
kobiet długotrwale bezrobotnych z 
terenu gminy Środa. Mają one na 
celu wyposażyć je w umiejętności, 
pozwalające znaleźć pracę.  

Po analizie danych statystycznych okazało 
się bowiem, że sporą grupą kobiet- podopiecz-
nych OPS są kobiety po 30-stce z niepełnymi 
kwalifikacjami zawodowymi. Po porównaniu 
danych z PUP i PCPR okazało się, jakie jest za-
potrzebowanie w naszej gminie na konkretne 
zawody. Same warsztaty obejmują blok zajęć 
zawodowych, doradztwa prawnego i psycholo-
gicznego. Projekt oprócz warsztatów obejmu-
je także kurs na opiekuna osoby starszej lub 
niepełnosprawnej, który trwać będzie od lipca 
do października i zakończy się certyfikatem., 
uprawniającym do wykonywania zawodu. Wa-
runkiem udziału w projekcie jest podpisanie 
kontraktu socjalnego – bycia dyspozycyjnym 
i zarejestrowanie się w PUP w nowym zawo-
dzie. Celem jest tu bowiem wyposażenie ko-
biet w kwalifikacje i umiejętności oraz pomoc 
psychologiczna. Reszta w rękach uczestni-
czek. Obecnie od początku czerwca 17 benefi-
cjentek bierze udział w ramach 4 grup w zaję-
ciach, także indywidualnych. 

Projekt ten jest novum – po raz pierwszy 
tego typu przedsięwzięcie jest realizowane 
na terenie naszej gminy.                         MW

W czwartek, 29 maja odbył się w sali 
MBP ostatni już przed wakacjami 
koncert. Tym razem gośćmi biblioteki 
byli znani muzycy jazzowi z Poznania, 
występujący razem jako Retro Jazz 
Quartet. 

i nieco starszych, standardów ora wyko-
nań niekonwencjonalnych. Rozpoczęli 
„Prząśniczką” St. Moniuszki  na jazzowo, 
potem były dwie piosenki popularne – 
„Pierwszyzna” i „Sex apeal”. Dalej kilka 
amerykańskich utworów klasyków jazzu 
– „Lulaby of birdland”, „My one and only 
love” , „I’m begining to see the light”, 
‘Night and day” , wreszcie motyw prze-
wodni i piosenka S. Krajewskiego z filmu 
‘Jan Serce” , a na koniec Wł. Szpilmana ‘I 
tak się trudno rozstać”. 

Świetni muzycy, znakomite, staranne 
wykonanie, nieczęsto słyszane utwory 
– szkoda tylko ,że te wszystkie atuty kon-
certu zostały docenione przez mniejszą , 
niż zwykle liczbę słuchaczy.               MW

Zespól wystąpił w składzie Katarzyna 
Stroińska (fortepian), Zdzisław Wrombel 
(kontrabas), Jarosław Wachowiak (sakso-
fon) i Mirosław Kamiński (perkusja) oraz 
gościnnie jako wokalistka Paulina Leśna. 
Muzycy zaprezentowali lekki program, 
składający się z utworów współczesnych 
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- Na ostatnich sesjach Rady Miejskiej 
dyskutowano problem nieszczelnego ruro-
ciągu, którym średzkie ścieki tłoczone są 
do przepompowni. Z tego, co mi wiadomo, 
chwilowo awarię usunięto. Trudno jednak 
przy tej okazji nie zapytać, co dalej z tym 
rurociągiem. No i w ogóle, jak wyglądają 
perspektywy inwestycji w MPECWiK…

Jesteśmy przedsiębiorstwem, którego 
inwestycje dotyczą całego miasta. Pula 
środków od lat jest podobna, za to ceny np. 
materiałów czy koszty wykonawstwa poszły 
ostro w górę. Infrastruktura podziemna w 
naszej gminie zużywa się – ta awaria ruro-
ciągu to właśnie przykład. Poza tym miasto 
rośnie, przybywa domów i zakładów. Odbie-
ramy też coraz więcej ścieków o wyższym 
stopniu zanieczyszczenia. Zatem, w skrócie 
– budować trzeba by sporo, robimy, ile się 
da. Czasem słychać głosy radnych opozy-
cji, że zawyża się koszty, że można by lepiej 
gospodarować. To nieprawda. Koszty stałe 
są w spółce na stabilnym poziomie – są to 
środki chemiczne, podatki, sprzęt, koszty 
osobowe, paliwa, energia, transport. Rosną 
te koszty, na które Spółka nie ma wpływu. 
Inne są pod stałą kontrolą. Paradoksalnie 
problemem jest utrzymanie poziomu nie-
zbędnych przychodów Spółki tak, aby speł-
nić naszą misję – służbę średzkiemu społe-
czeństwu. W ostatnich latach obserwujemy 
spadek sprzedaży wody. Nie wynika to z wy-
sokiej ceny, bo nasza cena jest niska - lecz 
jest tendencją ogólnopolską. Oszczędzanie 
wody, czyli mniejsza jej sprzedaż, powodu-
je, że brakujące wpływy przy stałych kosz-
tach pokrywane są wyższą ceną.  

- Brzmi to trochę dziwnie – czy to znaczy, 
że oszczędzanie wody się nam nie opłaca? 

- Opłaca się z wielu innych ważnych po-
wodów, ale nie ze względu na ustalanie 
ceny za jej  m3. W Środzie mamy taką sy-
tuację, że cena wody była stała w latach 
2001-2006. A przecież koszty rosły. To dzięki 
właściwemu zarządzaniu Spółką utrzymali-
śmy niską cenę.  W latach 2007-2008 wzrost 
cen jest wyraźniejszy. Jest to trudny dyle-
mat dla Rady Miejskiej – czy zaakceptować 
drobne i częste podwyżki, czy uznać, że le-
piej raz na kilka  lat, za to o więcej. Co do 
ścieków, to ich cena musiała wzrosnąć po 
oddaniu do użytku Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków w Chwałkowie w 2003 r. Dlacze-
go? Bo oczyszczalnia kosztowała 18,5 mln. 
Gmina dała 2,5 mln, resztę - tj. 16 mln - za-
inwestowała Spółka. To jest drogi majątek 
gminny. Ja bym porównał to do kupna do-
brego nowego samochodu na miejsce sta-
rego fiata – jakość nieporównywalna, ale i 
ubezpieczenie kosztuje znacznie więcej. O 
ratach kredytu nie wspominając… Cenę 
ścieków udało się obniżyć o kilkanaście 
groszy w latach 2005-2006. 

- Chyba jednak nie mamy wyjścia. Mu-
simy oczyszczać ścieki i lepiej zrobić to do-
brze.

- Z pewnością. To nawet nie jest kwestia 
wyboru, bo raczej wyjścia nie mamy. Ście-
ki są, jak już wspomniałem, coraz bardziej 
żrące i po prostu przeżerają rurociągi i całą 

infrastrukturę podziemną – osadniki, zbior-
niki, przepompownię. Nawet wyposażenie 
pomieszczeń i urządzeń, które nie ma sty-
ku bezpośrednio ze strumieniem ścieków, 
jest trawione przez kwasy. 

- No, chwilowo problem tłoczenia ścieków 
z miasta do przepompowni jakoś został za-
łatany…

- Dosłownie załatany, bo to nie był gene-
ralny remont czy wymiana. Ale nieuchron-
nie czeka nas znalezienie rozwiązania cało-
ściowego, na długie lata. Obecny rurociąg 
tłoczny ma około 30 lat. Jest ze stali, ma 
średnicę 400mm, ścianki są grube na 40 
mm. Obok siebie są położone dwie bliźnia-
cze rury. Tamtędy płynie wszystko – są to 
tzw. „ścieki surowe”. W styczniu wykryto 
kilkanaście przecieków w różnych miej-
scach. Nałożono opaski ze stali. 

- Co dalej?
- Obecnie mamy dwie ekspertyzy, z któ-

rych wynika, że szacunkowy koszt prac  
sięgnie około 5-6 mln złotych. Trudność po-
lega na wyborze metody naprawczej. Okoli-
ce przepompowni to jest najniższe miejsce 
w Środzie . Nawet w najsuchszym okresie 
trzeba tam stale odpompowywać wodę pod-
czas robót. Grunt jest mało stabilny. No i 
przy ewentualnej tylko modernizacji ist-
niejącego rurociągu tłocznego  trzeba by go 
choć na trochę zamknąć. Co to oznacza dla 
miasta, nie trzeba wyjaśniać… 

- To chyba jeszcze kwestia przyszłości…
- Tak, obecnie raczej wymieniamy zużyte 

elementy – np. w pompach często wirniki 
czy silniki, także próbopobierak. Na oczysz-
czalni dołożyliśmy po 5 latach od otwarcia 
nowy mamutorotor do napowietrzania ście-
ków. Modernizujemy laboratorium. MPE-
CWiK przeznaczy w tym roku na inwesty-
cje 1,7 mln zł, a prawie 2 mln zł oddamy 
w ramach spłaty pożyczek. A problem z 
rurociągiem tłocznym nadal czeka na swo-
je rozwiązanie. My diagnozujemy sytuację 
i możliwości rozwiązań, a Rada Miejska w 
którymś momencie  stanie przed koniecz-
nością zadecydowania, co mamy zrobić 
za pieniądze gminne. Jesteśmy w całości 
spółką gminną i wytwarzamy inwestycjami 
majątek gminy. Dlatego nie ma sensu mó-
wić, że „gmina daje coś spółce” – ewentual-
ny nowy rurociąg, nowe wodociągi (jak ten 
ostatni do Dębicza) czy urządzenia pomoc-
nicze, bo i tak staje się to własnością gminy. 
Nie przeznaczyć środków gminnych na te 
inwestycje  – to trochę jak odebrać samym 
sobie. 

- Trochę pan straszy chyba…
- Nie, ja serio mówię o potrzebach in-

westycyjnych. Konieczność uszczelnienia 
rurociągu tłocznego to jedna z nich. Ale 

przecież postępująca kanalizacja i rozwój 
miasta sprawi, że za 5-10 lat pojawi się po-
trzeba budowy drugiej komory napowie-
trzania w oczyszczalni, też o pojemności 
ok. 5 tys. m3. Miejsce mamy przygotowane, 
przepompownia da radę przetłoczyć jeszcze 
drugie tyle ścieków. Sam proces oczyszcza-
nia, to też będzie  duży koszt. Czy warto 
czekać, aż oba koszty się nałożą w czasie? 
Chyba nie. Szukamy też środków zewnętrz-
nych na te poważne inwestycje. Aktualnie 
prowadzę rozmowy z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska. Wiem, że tak 
poważne decyzje finansowe są trudne, ale 
moją rolą jest także pewne sprawy przewi-
dywać i informować o nich właściciela.

Ośrodek Sportu  
i Rekreacji informuje, 

że w dniach od 14  
do 27 lipca 2008 roku 

Pływalnia Miejska  
w Środzie Wlkp.,  

ul. Paderewskiego 27 
będzie zamknięta 

z powodu przerwy 
technologicznej.

z poważaniem
Wojciech Grząślewicz
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 Czwartek, Zakończenie III edycji Średzkiej Szkoły Cu-
krzycy i 10-lecie Średzkiego Koła Diabetyków. Wykład 
gościa specjalnego, prof. B. Wierusz-Wysockiej...

Piątek, Konferencja popularnonaukowa, zorganizowana 
przez Średzkie Towarzystwo Kulturalne

...a burmistrz W. Ziętkowski i 
starosta P.Piekarski za chwi-
lę będą wręczać nagrody dla 
najwytrwalszych uczestników 
Szkoły

Piątek wieczorem, Koncerty na Rynku:, tu - muzyka bał-
kańska w wykonaniu „Balkan Sevdah”...

Sobota , Żakinada, 
przemarsz dzieci 
przez miasto

...a tu „Shalom” i muzy-
ka żydowska

Sobota po południu, Koncerty plenerowe: zespoły artystyczne OK. 
i Orkiestra OSP Sobota po południu,  kabaret TWISTER

Sobota wieczór, Koncert Big Cyc i ...

...pokaz fajerwerków na stadione

Niedziela wieczór, Finał Sejmików – premiera „Halki” 
w wykonaniu połączonych chórów Środy, Wrześni  i No-
wego miasta oraz zespołu tanecznego OK. i zaproszo-
nych solistów. 

zdj. J. Odalanowski

zdj. J. Odalanowski

zdj. J. Odalanowski

zdj. J. Odalanowski

zdj. J. Odalanowski

zdj. J. Odalanowski

zdj. J. Odalanowski


