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10 lipca 2008

GORĄCE TEMATY:
Środa sportem stoi: 
- Hoyerswerda, str. 4
- Triathlon Policyjny 
  str. 10 i 12 (fotoreportaż)
- Spartakiada LZS, str. 10

Sezon kąpielowy

Wczasy na działkach

Ze względu na pogodę, z kąpieliska nad 
jeziorem korzysta bardzo  wielu mieszkań-
ców, szukających ochłody przed upałami. 
Oblężona wręcz jest zjeżdżalnia, głównie 
przez dzieci i młodzież. Nowością jest sta-
tek, wkopany w piasek plaży, będący pla-
cem zabaw dla najmłodszych. Dla wygody 
korzystających z kąpieliska powiększono 
też parking o dodatkowe miejsca. Remon-
towany przez dzierżawcę lokal gastrono-

miczny będzie w najbliższych dniach uru-
chomiony. 

Woda w jeziorze badana jest co 2 tygo-
dnie. Wyniki są stale dobre - woda nadaje 
się do kąpieli, choć nie jest przejrzysta. Ze 
wzgledu na suszę lustro wody obniżyło po-
ziom o okolo 1,5 metra, co m.in. utrudnia 
dostarczanie wody na zjeżdżalnię. 

Kąpielisko jest strzeżone w godz. 10-
20.00, także w soboty i niedziele. Zatrudnio-

no dwoje ratowników, pomaga także 
ochotniczka. Oprócz opieki nad kąpią-
cymi się ratownicy często pomagają 
w zakresie pierwszej pomocy, kiedy 
młodzież zbyt zaszaleje (zdj.), a także 
przypominają o możliwości zorganizo-
wania dla zainteresowanych egzami-
nu na kartę pływacką i ewentualnego 
podszkolenia chętnych. 

Przypominamy, że pływalnia kryta 
przygotowuje się do okresowej przerwy 
technologicznej, obejmującej wymianę 
całej wody, czyszczenie filtrów i drobne 
naprawy. Przerwa trwać będzie od 14 do 
28 lipca. W tym czasie dostępne będzie 
tylko kąpielisko nad jeziorem.         MW

Po raz 35 rozpoczęły się na ogródkach 
działkowych przy ul. Wrzesińskiej wcza-
sy dla osób starszych. Organizatorzy, czyli 
PCPR z niestrudzoną panią Bożeną Wie-
czorek oraz OPS z p. Danutą Wieczorek, 
zapewniają, że 30 osób, które się zapisały, 
nudzić się nie będą.

Akcja „Wczasy na działkach” trwać będzie 
w tym roku od środy 3 lipca przez 14 dni ro-
boczych, od poniedziałku do piątku w godz. 
8-15.00, a w soboty do 14.00. Uczestni-
kami opiekuje się personel – 4 osoby z 
OPS pod wodzą głównego koordynato-
ra z ramienia OPS, p.  Alicji Radajew-
skiej. Odpłatność za udział we wcza-
sach wynosi 100 złotych. W ramach 
tego uczestnicy otrzymują 3 posiłki, 
mają zapewnione zajęcia z terapeutą, 
który organizuje warsztaty plastyczne 
i muzyczne. Zaplanowano także dalsze 
wycieczki – prawdopodobnie najbliż-
sza do Torunia i Ciechocinka. Uczest-
nicy cieszą się również na wizytę ks. 
Otty, który co roku ich odwiedza i od-
prawia mszę na działkach.  Ze względu 
na upały, w pierwszych dniach jak na 

razie najwięcej było leżakowania i spacerów 
w cieniu starych drzew oraz odnawiania ze-
szłorocznych znajomości. Organizatorzy 
podkreślają pomoc organizacyjną ze strony 
burmistrza miasta i PSS Społem – bo choć 
obiady zapewnia OPS, to jednak tak waż-
ny transport opłaciły władze miasta, a PSS 
jak od lat dostarcza pieczywo. Z kolei także 
PCPR oraz PKPS wsparły przedsięwzięcie 
finansowo.                                                  MW

Program III Maratonu 
Pływackiego
Niedziela, 27 lipca 2008 roku
Kąpielisko Miejskie w Środzie Wielkopol-

skiej ul. Plażowa 4
od godz. 10.00 – zapisy do poszczególnych 

biegów
godz. 10.45. – ceremonia otwarcia III Mara-

tonu Pływackiego
godz.11.00. – start do biegu na dystansie 200 

m - kategoria osób urodzonych w 1996 roku 
i młodszych, w klasyfikacji dziewcząt oraz 
chłopców; 

godz. 11.30. – start do biegu na dystansie 600 
m - kategoria osób urodzonych w latach 1993 
-1995, w klasyfikacji dziewcząt oraz chłopców;

godz. 12.15. – start do Biegu Masowego na 
dystansie na dystansie 1 500 m dla osób uro-
dzonych w 1992 roku i starszych, w klasyfika-
cji kobiet i mężczyzn; 

godz. 13.30. – start do Biegu Głównego na 
dystansie 3 000 m (Open i Masters) dla osób 
urodzonych w 1995 roku i starszych w klasyfi-
kacji mężczyzn i kobiet;

o godz. 15.30. zakończenie III Maratonu Pły-
wackiego 

Biuro zawodów: Kąpielisko Miejskie w 
Środzie Wielkopolskiej, ul. Plażowa 4 czynne 
w niedzielę 27 lipca 2008 roku od godz. 10.00. 
Zgłoszenie do poszczególnych biegów będą 
przyjmowane w dniu zawodów. Wszyscy za-
wodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub 
inny dokument stwierdzający tożsamość.

Każdy z zawodników będzie musiał pod-
pisać oświadczenie, że startuje na własną 
odpowiedzialność oraz że nie będzie wnosić 
żadnych pretensji do organizatorów w razie 
ewentualnego poniesienia uszczerbku na 
zdrowiu wynikłego ze startu w wyścigach. 

Osoby niepełnoletnie, chcące brać udział w 
zawodach, są zobowiązane do przedstawienia 
pisemnego pozwolenia od rodziców lub praw-
nych opiekunów. Ogłaszanie wyników i wręcza-
nie nagród będzie się odbywać po zakończeniu 
każdego biegu.
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Ze spotkań burmistrza
12.06. -  LOK, Dzień Działacza Kultury, z-ca 

burmistrza R. Piechowiak
13-15.06. – Hoyerswerda, Międzynarodowe 

Zawody Sportowe, z-ca burmistrza 
R. Piechowiak

13.06. – Obchody jubileuszu 60-lecia ZSZ
14.06. – VIII Memoriał im. A. Pieścickiego, 

OSiR
 - Obchody 20-lecia Przedszkola nr 2, 

OK  i Młodzikowo
16.06. – Zebranie Zarządu MPECWiK
 - Międzynarodowy Triatlon Policyj-

ny, konferencja
19.06. – Pożegnanie absolwentów Gimna-

zjum nr 2, z-ca burmistrza R. Pie-
chowiak

20.06. – Zakończenie roku szkolnego w 
Gimnazjum nr 1, z-ca burmistrza R. 
Piechowiak

 - spotkanie z uczestnikami Triatlo-
nu, Klęka, z-ca burmistrza R. Pie-
chowiak

21.06. – VIII Międzynarodowy Triathlon 
Policyjny, z-ca burmistrza R. Piecho-
wiak

22.06. – Zebranie nadzwyczajne PSL, z-ca 
burmistrza R. Piechowiak

 - X Letnia Spartakiada LZS, z-ca 
burmistrza R. Piechowiak

23.06. – spotkanie robocze, STOMIL, z-ca 
burmistrza R. Piechowiak

26.06. – Sesja Rady Miejskiej, z-ca burmi-
strza R. Piechowiak

01.07. – Spotkanie robocze w Starostwie, z-
ca burmistrza R. Piechowiak

06.07. – Święto Pyry w Dominowie, z-ca bur-
mistrza R. Piechowiak

Z prac Rady Miejskiej

APEL Nr XIX/1/2008  
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE 
WIELKOPOLSKIEJ 

W dniu 26 czerwca odbyła się ostatnia 
przed wakacjami sesja Rady Miejskiej. 
Obecnych na niej było 15 na 21 radnych. 
Obrady prowadził z-ca przewodniczącego 
Rady. Większość projektów uchwał dotyczy-
ła spraw związanych z nieruchomościami i 
planowaniem przestrzennym, ale najwięk-
szą dyskusje wywołał jeden z podpunk-
tów projektu zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2008 – ten, który zapewniał środki 
na powstanie w czasie wakacji  kolejnego 
przedszkola w Środzie.  

Bieżące sprawy poprzedziło wręczenie 
medalu honorowego „Ad walorem” panu 
Stanisławowi Gabskiemu, wieloletniemu 
radnemu i sołtysowi wsi Trzebisławki. W 
imieniu władz samorządowych medal za za-
sługi na rzecz lokalnej społeczności wręczył 
z-ca przewodniczącego Rady. 

W dalszej kolejności powrócono do pla-
nowanego porządku obrad, stwierdzono ich 
prawomocność i obecność ponad połowy 
radnych. Wprowadzono także do porządku 
obrad apel Rady Miejskiej w sprawie klę-
ski suszy (publikujemy go obok) i taki roz-
szerzony porządek obrad zaakceptowano. 
Następnie przyjęto protokół z poprzedniej 
sesji, potem odczytano bieżące informacje 
przewodniczącego Rady o pismach, które 
wpłynęły między sesjami. I tak, mówiono 
o konieczności uzupełnienia oświadczeń 
majątkowych przez niektórych radnych, o 
wpłynięciu pisma od p. d. Kaczmarek n.t. 
decyzji Rady wobec jej skargi. Mówiono 
również o piśmie od wspólnoty mieszka-
niowej ze Słupii Wlk do burmistrza w spra-
wie złego stanu gminnej drogi asfaltowej 
wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. Odczy-
tano pismo od senatora RP I. Niewiarow-
skiego do Rady z prośbą o opinię w sprawie 
przygotowywanej ustawy o pracownikach 
samorządowych i o sołectwach. 

Po tej części przystąpiono do rozpatrze-
nia złożonych projektów uchwał. 

Jako pierwszy rozważono  przedstawio-
ny projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
budżetową na rok 2008. Nie kwestionowa-
no zasadności tych zmian, dyskutowano za 
to żywo nad proponowanym przez Urząd 
Miejski  rozwiązaniem problemu braku 
miejsc w przedszkolach średzkich. Propo-
zycja ta polegała na przesunięciu 200 tys. 
zl tak, aby można je było przeznaczyć na 
modernizację budynku wynajętego przy ul. 
Berwińskiego na cele przedszkolne jeszcze 
podczas wakacji. Rozpoczęła się dysku-
sja, w której radni podnosili kwestię, czy 
przedszkole powinno być w tym miejscu i 
czy można w miarę szybko przeprowadzić 
być może inne rozwiązanie. Padały różne 
propozycje zorganizowania miejsc przed-
szkolnych, omawiano trudności przy ich 
ewentualnym wdrożeniu, termin potrzeb-
ny na ich przezwyciężenie, niezbędne kosz-
ty i inne aspekty zagadnienia.  Stanowisko 
Urzędu przybliżał radnym z-ca burmistrza 
R. Piechowiak, który wyjaśniał uwarunko-
wania nie sprzyjające innym rozwiązaniom. 
W końcu, po krótkiej przerwie  i dyskusji 
kuluarowej, radni zdecydowali się przyjąć 
propozycje zmian w uchwale budżetowej 
(10 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się). 

Następne przedłożone pod obrady projek-
ty nie wzbudzały już większych wątpliwości. 
I tak, jednogłośnie wyrażono zgodę na zawar-
cie umowy i wystawienie weksla „in blanco”, 
jak również w sprawie przejęcia od Powiatu 
Średzkiego prowadzenia zadania publiczne-
go, tj. zarządzania drogami powiatowymi. 

Kolejne projekty uchwał dotyczyły już 
spraw związanych z gospodarką nieruchomo-
ściami gminnymi. Zaakceptowano projekt 
uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali 
stanowiących własność gminy oraz 3 projek-
ty uchwał w sprawie sprzedaży na własność 
działki przeznaczonej na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na rzecz dotychczasowych  
użytkowników  wieczystych. Później – choć 
nie jednogłośnie – zaakceptowano projekt 
uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na 
własność gminy nieruchomości położonej w 
Zielnikach. Radni rozważyli i zaakceptowali 
propozycję oddania w użytkowanie wieczyste 
w drodze bezprzetargowej dwóch nierucho-
mości, położonych w Środzie przy ul. Harcer-
skiej – jednej na rzecz pp. Gilickich, drugiej 
zaś na rzecz p. K. Kicińskiego. Jednogłośnie 
przyjęto projekt uchwały w sprawie przenie-
sienia w trybie bezprzetargowym własności 
nieruchomości w Zielnikach. Wyrażono zgodę 
na zawarcie przez burmistrza  kolejnej umowy 
najmu dla nieruchomości zabudowanej gara-
żem murowanym, położonej w Słupii Wlk. Za-
akceptowano przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w rejonie ulic 
Gnieźnieńskiej i Lotniczej oraz terenu położo-
nego we wsiach Kijewo, Pętkowo i Strzeszki.  
Na zakończenie tej części obrad jednogłośnie 
radni przyjęli apel w sprawie uznania terenu 
gminy Środa za dotknięty klęską suszy. Ma to 
ułatwić uzyskanie wsparcia na szczeblu wo-
jewództwa lub centralnym , głównie pomocy 
finansowej dla rolników. 

Następnie z-ca przewodniczącego przed-
stawił sprawozdanie burmistrza z działalno-
ści w okresie między sesjami. Interpelacji 
tym razem nie było, natomiast radni mieli 
kilka bieżących zapytań. I tak, interesowała 
ich sprawa dostrzeżonego bałaganu w okoli-
cy pomnika na Łąkach Kijewskich oraz od-
bierania przez gminę odpadów z zewnątrz. 
Także kwestia budowy budynku socjalnego 
w Źrenicy, możliwości pozyskania dodatko-
wego budynku na potrzeby opieki nad osoba-
mi starszymi w gminie, jak również kwestia 
sieci szkół gminnych i dostrzeżonego bałaga-
nu wraz z potrzebą wybudowania infrastruk-
tury wzdłuż ścieżki edukacyjnej na bagnach 
średzkich. Dalej, sekretarz miasta wyjaśniła 
radnym ustawowe uwarunkowania zmiany 
wynagrodzenia burmistrza i niektórych in-
nych pracowników samorządowych. Radni 
zainteresowali się też zaawansowaniem prac 
przy tworzeniu placów zabaw i ewentualny-
mi możliwościami ich doposażenia. Z kolei w 
wolnych głosach pan J. Buczkowski zaape-
lował o podniesienie diet radnym i sołtysom 
oraz o bardziej uroczystą oprawę wręczania 
medalu „Ad walorem” . Inny mieszkaniec 
Środy, p. Orłowski, pytał z kolei o termin wy-
konania boiska hokejowego. 

Na tym obrady XIX sesji Rady Miejskiej 
zakończono.                                               MW

z dnia 26 czerwca 2008 roku w spra-
wie uznania terenu gminy Środa Wiel-
kopolska za dotknięty klęską żywioło-
wą suszy

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

§ 1. W trosce o byt rodzin rolników w 
związku z klęską suszy, jaka wystąpiła na 
terenie Gminy Środa Wielkopolska, radni 
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej 
apelują do Wojewody Wielkopolskiego o 
uznanie terenu gminy Środa Wielkopol-
ska za dotknięty klęską żywiołową suszy.

§ 2. Apel podaje się do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej oraz opublikowanie w lo-
kalnej prasie. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Środzie Wielkopol-
skiej do przesłania apelu do Wojewody 
Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Dariusz Węcławiak
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Komunikat OPS

Informacje Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Przestrzennej

Informacje  
Wydziału Oświaty

VIII MIędzynarodowy Memoriał im. A. Pieścickiego

Zgodnie z Uchwałą nr XIX/287/2008 Rady 
Miejskiej z dnia 26 czerwca 2008 roku infor-
mujemy o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w Środzie Wiel-
kopolskie w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Lot-
niczej. Obszar ten przeznacza się na tereny z 
wiodącą funkcją mieszkaniową.

Jednocześnie zgodnie z uchwałą nr 
XIX/288/2008 Rady Miejskiej z dnia 26 czerw-
ca 2008 roku informujemy o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego 
we wsiach Kijewo, Pętkowo i Strzeszki. Obszar 
ten przeznacza się na tereny z wiodącą funkcją 
przemysłową, komunikację, magistralę gazo-
wą ze strefą 150 i 2x linię elektroenergetyczną 
110kV z pasem technologicznym.

Informujemy także o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu  dwóch projektów  mpzp - dla 

terenu Staniszewa, Pławiec i Zdziechowic 
(dla inwestycji, budowy dwutorowej napo-
wietrznej linni elektroenergetycznej 400kV 
Kromolice-Pątnow)  oraz dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej we wsiach Zmysłowo 
i Staniszewo w dniach od 4 do 24 lipca b.r. w 
Urzędzie Miejskim, p. 223, w godzinach urzę-
dowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w obu projektach mpzp rozwiązaniami odbę-
dzie się dn. 16 lipca  w sali nr 207 w Urzędzie 
Miejskim, przy czym o godz. 11.00 w kwestii 
planu dla wsi Zmysłowo i Staniszewo, a od 
godz. 13.00 n.t. planu dla terenów Staniszewa, 
Pławiec i Zdziechowic. 

 Ewentualne uwagi co do planów składać 
można na piśmie do burmistrza miasta z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej oraz oznaczeniem nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy – w terminie nieprze-
kraczalnym do dnia 7 sierpnia 2008 r.          MW

Gmina Środa Wielkopolska złożyła do Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu projekt 
„Sięgajmy 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 adaptacji społecznej. Wartość 
projektu to kwota 903.040,10 zł. Jeżeli projekt 
zostanie zatwierdzony, wówczas będzie on 
zrealizowany we wszystkich szkołach podsta-
wowych i gimnazjach prowadzonych przez 
samorząd.

W czasie wakacji letnich Ośrodek Kultu-
ry, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek 
Wsparcia Gminna Świetlica Terapeutyczna 
-Wychowawcza  przygotowały dla dzieci po-
zostających w miejscu zamieszkania ofertę 
spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny 
i ciekawy. Będą to bezpłatne półkolonie w 
dniach od: 

- 30.06-11.07 Ośrodek Kultury, 
- 28.07-8.08 Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Gmina Środa Wielkopolska dofinansuje 

również wyjazdowe formy wypoczynku orga-
nizowane przez organizacje społeczne, sporto-
we oraz parafie.                                                  EK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie 
Wlkp. ul. Sportowa 9c przypomina osobom 
chcącym  od dnia 1 września 2008r pobierać 
świadczenia rodzinne, iż należy złożyć nowy 
wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłko-
wy złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc wrzesień, nastę-
puje do dnia 30 września. 

W przypadku złożenia wniosku w okresie 
od dnia 1 sierpnia do 30 września, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień 
następuje do dnia 31 października. Druki wnio-
sków na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 moż-
na już pobierać przy punkcie informacyjnym 
Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9c. 
lub (w przypadku osób chcących uzyskać dodat-
kowe informacje)  bezpośrednio u pracownika 
sekcji świadczeń rodzinnych oraz w Urzędzie 
Miejskim w Punkcie Obsługi Klienta.

Wzorem lat ubiegłych, w okresie składania 
wniosków na nowy okres zasiłkowy następu-
je spiętrzenie liczby klientów, stąd OPS chcąc 
usprawnić obsługę zmienia godziny przyjęć 
wniosków tak, aby ułatwić dostęp osobom 
pracującym.

W okresie od 14 lipca 2008r. do 30 września 
2008r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych  przyjmowane będą:

- poniedziałki od 10:00 do 18:00
- wtorki, środy, czwartki, piątki od 10:00 

do 15:00.                                                       DW

W dniach 14 i 15 czerwca b.r. na boiskach 
OSiR w Środzie odbyla się kolejna edycja 
zawodów sportowych, które mają juz swoją 
tradycję. W rozgrywkach wzięło udział 10 
drużyn chłopców i dziewcząt, w tym jedna 
spoza Polski . Mecze toczyły się zgodnie z 
regulaminem zarówno na boisku z natural-
ną, jak i sztuczną nawierzchnią. W wyniku 
przeprowadzonych rozgrywek ustaliła się 
ostateczna kolejność miejsc. Oto i ona:

Kolejność końcowa VIII Międzynarodo-
wego Memoriału im.A.Pieścickiego

1.  UKS Ósemka Tarnowskie Góry
2. KS Olimpia Winnica (Ukraina)
3. KS Warta Poznań
4. LKS Rogowo

5. KS Polonia Środa Wlkp. chłopcy
6. UKH Start 1954 Gniezno
7. KS Stella Gniezno
8. AZS AWF Poznań
9. KS Pocztowiec Poznań
10.  KS Polonia Środa Wlkp. dziewczęta
Nagrody indywidualne:
- Najlepszy bramkarz:
Siergiej Kowal - KS Olimpia Winnica
- Najlepszy zawodnik:
Szymon Gralczyk - KS Polonia Środa 

Wlkp.
- Najmłodszy zawodnik:
Jacek Kurowski - UKH Start 1954 Gnie-

zno
Przemysław Ardelli

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Wielko-

polskiej wywieszone zostały do dnia 28 lipca 2008 r. wykazy niżej wymie-
nionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

– położonej w Środzie Wielkopolskiej 
przy ul. Brodowskiej , oznaczonej nr geod. 
3213/26 obszaru 0,0873 ha , przeznaczonej 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dotychczasowego użytkownika wie-
czystego,

– położonej w Środzie Wielkopolskiej 
przy ul. Brodowskiej , oznaczonej nr geod. 
3213/34 obszaru 0,0974 ha , przeznaczonej 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dotychczasowego użytkownika wie-
czystego,

– położonej w Środzie Wielkopolskiej 
przy ul. Harcerskiej , oznaczonej nr geod. 
2545/12 obszaru 0,0322 ha , przeznaczonej 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
na rzecz dotychczasowego użytkownika 
wieczystego,

– położonej w Środzie Wielkopolskiej przy 
ul. Berlinga , oznaczonej nr geod. 3289/6 ob-
szaru 0,0022 ha , przeznaczonej do sprzeda-

ży w trybie bezprzetargowym na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy,

– położonej w Środzie Wielkopolskiej przy 
ul. Harcerskiej , oznaczonej nr geod. 2546/8 
obszaru 0,0989 ha , przeznaczonej do odda-
nia w użytkowanie wieczyste w trybie bez-
przetargowym na rzecz użytkownika wieczy-
stego przyległej nieruchomości,

– położonej w Środzie Wielkopolskiej przy 
ul. Harcerskiej , oznaczonej nr geod. 2546/7 
obszaru 0,0804 ha , przeznaczonej do odda-
nia w użytkowanie wieczyste w trybie bez-
przetargowym na rzecz użytkownika wieczy-
stego przyległej nieruchomości,

– lokali mieszkalnych na rzecz najem-
ców .   

Informacji dotyczących ww. nierucho-
mości udzielają pracownicy Wydziału Geo-
dezji  i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, po-
kój nr 205, I piętro, tel 0612867718/19.
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Wyjazd sportowców na Dni Sportu  
w Hoyerswerdzie, 13-15.06.2008

Chór „Ama La Musica” śpiewa o miecz Juranda

W dniach 13 - 15 czerwca br.  prawie 
stuosobowa grupa sportowców z powiatu 
średzkiego wzięła udział w Dniach Sportu 
w Hoyerswerdzie. Wyjazd zorganizowany 
został w ramach umowy o współpracy part-
nerskiej.

Głównym organizatorem imprezy był 
Związek Sportowy w Hoyerswerdzie. Za-
wody miały charakter międzynarodowy, 
uczestniczyli w nich także sportowcy z in-
nych europejskich miast partnerskich Hoy-
erswerdy. 

Najbardziej pracowitym dniem dla na-
szych sportowców była sobota (14 czerw-
ca). Odbyły się wówczas zawody w sześciu 
dyscyplinach: pływaniu, piłce nożnej, piłce 
ręcznej, siatkówce, badmintonie i tenisie 
stołowym oraz pokazy karate. Szczególny 
podziw publiczności wzbudziły pokazy ka-
rateków ze średzkiego Klubu Karate DO 
SHOTOKAN DRAGON. Niestety, dla kara-
teków nie zostały zorganizowane zawody, 
więc swoje umiejętności mogli zaprezento-
wać tylko podczas seminarium. 

Drużynowo nasi sportowcy uzyskali na-
stępujące wyniki:

- piłka nożna (rocznik 91-92) - 1 miejsce
- piłka nożna (rocznik 93-94) - 1 miejsce
- piłka ręczna - 3 miejsce
- siatkówka - Gimnazjum Nr 1 - 2 miejsce
- LO Środa  - 3 miejsce
- badminton - 2 miejsce
- tenis stołowy - 1 miejsce

Wszyscy zwycięzcy otrzymali medale i 
puchary, które wręczył Jürgen Schröter, 
dyrektor Związku Sportowego w Hoyer-
swerdzie.

Ostatni dzień pobytu poświęcony 
był zwiedzaniu Starego Miasta Hoyer-
swerdy. Dobra organizacja zawodów i 
wspaniała atmosfera sprawiły, że nasi 
młodzi sportowcy wrócili bardzo zado-
woleni.

Sportowcom towarzyszyli wicestarosta 
J. Leporowski, wiceburmistrz R. Piecho-
wiak oraz radny powiatowy i jednocześnie 
dyrektor OSiR w Środzie W. Grząślewicz, 
którzy mieli okazję przeprowadzić szereg 
obiecujących rozmów na temat dalszego 
rozwoju współpracy między Środą  a mia-
stem Hoyerswerda.

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
Starostwa Powiatowego w Środzie

W dniach 21 i 22 czerwca w Spychowie na 
Mazurach przebywali członkowie młodzie-
żowego chóru „Ama La Musica”, działają-
cego przy Miejskiej Bibliotece. Wzięli oni 
udział w III otwartym Ogólnopolskim Tur-
nieju Chórów „O miecz Juranda”.

W konkursie wzięło udział 12 chórów z 
całej Polski . Były to chóry w rożnym wie-
ku , a także żeńskie i mieszane. Prezento-
wały program własny, a także, zgodnie z 
regulaminem, jeden utwór ludowy z okolic 
Mazur. 

Uczestników goszczono w miejscowej 
szkole, ale zajęcia  odbywały się głównie 

w amfiteatrze nad jeziorem, a warsztaty  
również  w miejscowym kościele i siedzi-
bie nadleśnictwa. W zabytkowym koście-

le odbyła się też w sobotę końcowa część 
przesłuchań konkursowych,  gdyż tuż po 
zakończonym występie chóru ze Środy 
zerwał się silny szkwał – wichura z ulewą 
– który na dwie godziny przerwał turniej, 
aż nie naprawiono szkód. Po silnych wra-
żeniach chóry odpoczywały wspólnie śpie-
wając – na 350 głosów, a wieczorem tańcząc 
na dyskotece nad jeziorem. W niedzielę 
zaś cały dzień zajęć zakończono ogłosze-

niem wyników , wręczeniem pucharów i 
koncertem finałowym. Chór „Ama La Mu-
sica” przywiózł do Środy puchar ufundo-
wany przez jednego z organizatorów. Ten 
pierwszy występ młodych chórzystów na 
konkursie dał im nie tylko wstępne szlify 
sceniczne, ale także sporą satysfakcję ze 
zdobycia nagrody oraz możliwość porów-
nania się z innymi chórami.

MW
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Półmetek sezonu inwestycyjnego

 Na jubileusz –  XII Mistrzostwa Polski HDK 
PCK w szachach

Lipiec to niemal półmetek sezonu in-
westycji. Część z nich jest jeszcze „na 
papierze”, gdyż trwają procedury admi-
nistracyjne, niektóre przedsięwzięcia 
są w trakcie realizacji, ale coraz więcej 
z zaplanowanych do wykonania w tym 
roku inwestycji dobiegło końca. 

I tak, ostatnio  dokonano kilku odbio-
rów. 24 czerwca stwierdzono zakończenie 
prac przy 6 oczyszczalniach na wsiach, a 4 
lipca miał miejsce odbiór wszystkich pla-
ców zabaw, które  zatwierdzono do wyko-
nania w tym roku w gminie.

Dobiegają końca prace przy budowie 
drogi w Kijewie. Termin zakończenia robót 
nieco wydłużono ze względu na budowę 
nitki południowej gazociągu, dostarczają-
cego gaz do firm w Kijewie. Zakończenie 
robót przewidziano na 7 lipca. 

Jednocześnie wykonano remont na-
wierzchniowy ulic Staszica, Prusa i części 
Jackowskiego.  Związany on był ze słabą 
podbudową tych  ulic. Odnowiono także 
600 metrów  w Winnej Górze.  Trwają jesz-
cze prace przy przebudowie istniejącego 
ciągu pieszego wzdłuż brzegu jeziora (od 
tamy do kąpieliska), ale w najbliższym 
czasie nowa nawierzchnia ściezki  będzie 
już gotowa.

Zakończono również budowę tymczaso-
wych dróg na osiedlu pomiędzy ulicami 
Strzelecką a Witosa.

Gmina podpisała także umowę na wy-

konanie oświetlenia ulicznego z firmą Za-
kład Elektroinstalacyjny B. Wojciechowski. 
Umowa dotyczyć będzie ulic Estkowskiego, 
Kremera, Pewińskich i Degi. Wstępne prace 
w tym rejonie już się rozpoczęły, a podobne 
zlecenie dotyczyć będzie w następnej kolej-
ności ulicy Zaremby oraz terenu przy blo-
kach w Nadziejewie.

Na terenie miasta coraz bliżej końca 
są prace na skwerze przy liceum. Usługi 
Komunalne wykonały już labirynt, obsa-
dziły część rabat wśród nowo ułożonego 
chodnika, a teraz dobiega końca sama wy-
miana nawierzchni. Jeszcze latem można 
będzie podziwiać skwerek w całej jego 
krasie. Usługi Komunalne obsadziły tak-
że bukszpanem i różami otoczenie Urzę-
du Miejskiego od strony parkingu. Kiedy 
pojawi się tam także i mała fontanna  oraz 
ławeczki pod kasztanowcami, wejście do 
budynku, z którego najczęściej korzystają 
goście, przybyli samochodami, nabierze 
bardziej reprezentacyjnego charakteru.   
Ze względu na to, że mieszkańcom bar-
dzo spodobał się pomysł uruchomienia 
fontanny przed LO, w naszym mieście 
pojawiła się właśnie kolejna w miejscu 
publicznym – na skwerze w rogu ulic In-
walidów Wojennych i Czerwonego Krzyża.  
Przy jej budowie wymagana była oprócz 
standartowych zezwoleń, także zgoda 
konserwatora zabytków i Zakładu Arche-
ologii w Poznaniu. 

W dniu 9 lipca podpisano umowę na 
opracowanie na opracowanie dokumenta-
cji projektowej na budowę drogi gminnej, 
łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą 
wojewódzką nr 432. Wykonawcą będzie fir-
ma Inwestor Konin, pracownia projektowa 
z Konina.  W przygotowaniu jest jeszcze 
przetarg na budowę dróg z destruktu w 
Pierzchnie, a w Mącznikach z asfaltu.

MW

1 lipca br. starosta średzki - Piotr Piekarski i 
zastępca burmistrza miasta Środa Wlkp. -Ra-
fał Piechowiak spotkali się z Komitetem Or-
ganizacyjnym Mistrzostw Polski HDK PCK  
w szachach. Spotkanie było również okazją 
do podziękowania krwiodawcom za ich do-
tychczasową działalność.

Spotkanie otworzył Zbigniew Bagrowski - 
Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK 
w Środzie Wlkp., który podziękował Komi-
tetowi Organizacyjnemu Mistrzostw, a także 
wszystkim osobom, które pomogły w ich or-
ganizacji. Jak sam stwierdził „biorąc udział  
w spotkaniach z krwiodawcami uczestni-
czącymi w tych Mistrzostwach, chwalą so-
bie oni ich organizację i oprawę”.

W spotkaniu z władzami miasta i powiatu 
uczestniczyli członkowie Komitetu Organi-
zacyjnego Mistrzostw oraz osoby pomaga-
jące w ich organizacji:

- Zbigniew Bagrowski – Przewodniczący 
Komitetu

- Sławomira Ciesielska
- Bogusława Deiksler
- Mieczysław Kempa 
- Józef Chrzanowski
- Bernard Komisarek
- Edward Grzesiecki
- Marek Zaworski
- Marek Witczak 
- Marcin Bednarz
- Norbert Malinowski

W związku z tym, że w 2008 r. obchodzimy 
50. Rocznicę powstania Ruchu Honorowego 
Dawcy Krwi w Polsce, a dzień  14 czerwca br. 
był Międzynarodowym Dniem Honorowego 
Dawcy Krwi, starosta średzki i z - ca burmi-
strza  Środy Wlkp podziękowali krwiodawcom 
za dotychczasową działalność i wyrazili słowa 
szczególnego uznania za „bezinteresowną po-
moc w ratowaniu ludzkiego życia, czyli ofia-
rowanie szczególnego „daru serca” jakim jest 
krew”.

Działacze HDK PCK otrzymali z rąk sta-
rosty i burmistrza listy gratulacyjne i kwiaty 
wraz z upominkami.

Spotkanie to było również okazją do omó-
wienia działalności honorowych krwiodawców 
w naszym mieście i powiecie.                      MW

Półkolonie 
w Ośrodku Kultury

W tym roku półkolonie zorganizowane przez 
średzki Ośrodek Kultury trwać będą od 30 
czerwca do 11 lipca. Jeśli pogoda - jak na razie 
wspaniała - się nie pogorszy, dzieci  codzien-
nie wychodzić będą nad jezioro, aby bawić się 
i kąpać pod okiem ratowników. Ogółem w za-
jęciach tych bierze udział 112 dzieci. W pierw-
szym tygodniu półkolonii zorganizowano 
także dalsze  wycieczki  - do Kalisza, gdzie na 
Zawodziu zwiedzano Muzeum Archeologicz-
ne, potem następnego dnia kolejką wąskoto-
rową do Zaniemyśla i na Wyspę Edwarda, a 4 
lipca do Puszczykowa, aby zwiedzić Muzeum 
Arkadego Fiedlera.                                         MW

Informacja Referatu 
Spraw Mieszkaniowych
Referat Spraw Mieszkaniowych informu-

je, że 30 czerwca upłynął termin składania 
wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z 
gminnego zasobu mieszkaniowego. 

Wnioski złożone przed tym terminem 
będą rozpatrzone w lipcu. Wnioski złożone 
po wyznaczonym terminie będą rozpatrzo-
ne w styczniu, najprawdopodobniej po uak-
tualnieniu podanych danych. 
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Jak założyć własną firmę – podstawowe kroki
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa 

działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i 
wydobywanie kopalin ze złóż,  a także działal-
ność zawodowa, wykonywana w sposób zorga-
nizowany i ciągły.  

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba 
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, której odrębna ustawa przyzna-
je zdolność prawną - wykonująca we własnym 
imieniu działalność gospodarczą. Za przedsię-
biorców uznaje się także wspólników spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 
działalności gospodarczej.

Powyższe pojęcia zostały określone w usta-
wie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej, która stanowi podstawę 
prawną dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą. 

Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność go-
spodarczą jako osoba fizyczna, musisz uzyskać 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej.  
Ewidencję działalności gospodarczej prowa-
dzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania 
przedsiębiorcy.

Krok I – urząd gminy
W urzędzie gminy należy wypełnić odpo-

wiedni formularz zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej. W zgłoszeniu tym 
należy podać: imię i nazwisko, numer PESEL, 
nazwę, adres zamieszkania, adres zakładu 
głównego (siedzibę), inne stałe miejsca wyko-
nywania działalności, datę rozpoczęcia oraz 
określić przedmiot wykonywanej działalności 
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 
– PKD (np. 28.52.Z obróbka mechaniczna ele-
mentów metalowych). Klasyfikacja PKD do-
stępna jest w urzędzie gminy oraz na stronie 
internetowej www.stat.gov.pl

Na podstawie zgłoszenia wydawane jest za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, które stanowi podstawę prawną 
do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Termin ustawowy na wydanie zaświadczenia 
wynosi 14 dni – w praktyce zaświadczenie wy-
dawane jest w dniu złożenia zgłoszenia.

Opłata jednorazowa za zgłoszenie działalno-
ści wynosi 100,- zł. 

Osoby posiadające status osoby bezrobotnej 
zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy zostały zwolnione przez Radę Miejską w 
Środzie Wielkopolskiej, z obowiązku jej uisz-
czania. 

Do ewidencji należy również zgłaszać wszel-
kie zmiany stanu faktycznego i prawnego 
odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywa-
nej przez niego działalności gospodarczej, w 
zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, w 
terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian 
(a także informację o zaprzestaniu wykonywa-
nia tej działalności).

Krok II – urząd statystyczny
Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej należy 
udać się do Urzędu Statystycznego w celu 
uzyskania numeru identyfikacyjnego krajo-
wego rejestru urzędowego podmiotów gospo-
darki narodowej  - REGON. Uzyskanie tego 
numeru jest bezpłatne.

Do Urzędu Statystycznego należy udać się 
osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika do za-
łatwienia niniejszej sprawy. Wniosek można 

złożyć także za pośrednictwem urzędu gminy 
wraz ze zgłoszeniem o wpis do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej. 

Druk formularza dostępny jest również na 
stronie www.stat.gov.pl.

Krok III - bank
Założenie rachunku bankowego jest dla 

przedsiębiorców obowiązkowe, gdyż na mocy 
ustaw są oni zobowiązani do bezgotówkowe-
go obrotu. Założenie rachunku bankowego 
oznacza konieczność podpisania umowy z 
bankiem. Bank żąda z reguły przedstawienia 
oryginałów oraz sporządzenia kopii dokumen-
tów uzyskanych w trakcie rejestracji firmy: 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu 
numeru REGON, decyzja o nadaniu numeru 
NIP, dowód osobisty. W praktyce  banki często 
wymagają, aby oznaczenie przedsiębiorcy na 
formularzu o założenie konta  dokonane  było 
za pomocą pieczątki.

Dalej, numer konta bankowego należy po-
dać przy zgłoszeniu w Urzędzie Skarbowym i 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Do założenia rachunku bankowego zobo-
wiązują również przepisy ordynacji podatko-
wej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych

Krok IV – urząd skarbowy    
Każdy podatnik powinien posiadać swój 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Jeżeli 
przedsiębiorca indywidualnie zamierza pro-
wadzić działalność gospodarczą, będzie mógł 
używać numer identyfikacji podatkowej, któ-
ry już posiada. W tej sytuacji należy złożyć do 
urzędu skarbowego zgłoszenie aktualizacyjne 
- identyfikacyjne NIP - 1.

W urzędzie skarbowym, podstawową spra-
wą jest dokonanie wyboru formy opodatkowa-
nia. Do wyboru są:

63 karta podatkowa,
64 ryczałt od przychodów ewidencjonowa-

nych,
65 podatkowa księga przychodów i rozcho-

dów,
66 pełna księgowość.
Zdecydować należy także, czy firma będzie 

płatnikiem VAT. 
Jeżeli jakiekolwiek dane podane w formu-

larzach NIP lub VAT ulegną zmianie, również 
należy zaktualizować te zgłoszenia w terminie 
14 dni od momentu zaistnienia zmiany.

Krok V – zakład ubezpieczeń społecznych
Osoby prowadzące pozarolniczą działal-

ność gospodarczą są zobowiązane dokonać 
zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego i 
rentowego w terminie 7 dni od dnia powsta-
nia obowiązku ubezpieczenia, a więc od dnia 
rozpoczęcia działalności. Zgłoszenia dokonuje 
się w jednostce ZUS właściwej ze względu na 
siedzibę przedsiębiorstwa. W celu zgłoszenia 
firmy należy wypełnić odpowiednie formula-
rze (ZUS ZFA lub ZUS ZPA).

Powyżej przedstawione zostały podstawowe 
etapy związane z rejestracją działalności go-
spodarczej, która ma być prowadzona przez 
osobę fizyczną na podstawie wpisu do ewiden-
cji działalności gospodarczej. 

Ważną informacją jest to, że we wszelkich 
kontaktach biznesowych, kontaktach             z 
bankami i urzędami, przedsiębiorca zobowią-
zany jest używać takiego oznaczenia jakie 

wskazane jest w dokumentach rejestrowych. 
Pełne prawidłowe oznaczenie zawiera: imię 

i nazwisko przedsiębiorcy + nazwa dodatko-
wa (jeśli taka jest wskazana w dokumentacji 
np. Firma Handlowa XYZ!), adres siedziby, 
numer NIP i REGON.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że do wyko-
nywania niektórych działalności wymagane 
jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, licen-
cji lub koncesji. I tak, konieczność uzyskania 
takich zezwoleń wynika m.in. z przepisów 
ustaw: o transporcie, o wychowaniu w trzeź-
wości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o 
wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz 
obrocie tymi wyrobami, prawo farmaceutycz-
ne, o ochronie roślin uprawnych, o utrzyma-
niu czystości  i porządku w gminach itd.

W zależności od rodzaju wykonywanej dzia-
łalności gospodarczej jej rozmiarów, miejsca, 
liczby zatrudnionych pracowników, należy 
zgłosić podjęcie działalności w innych instytu-
cjach, np.: w inspekcji pracy, w straży pożar-
nej, inspekcji sanitarnej. 

Formularze dotyczące rejestracji działalno-
ści dostępne są w poszczególnych urzędach 
oraz na stronach internetowych.

Referat Działalności Gospodarczej       
   Urzędu Miejskiego w Środzie

„LATO 2008” na OSiR-ze
BEZPŁATNE  PÓŁKOLONIE

W  OŚRODKU  SPORTU   
I  REKREACJI W  ŚRODZIE  WLKP. 
OD 28 LIPCA  DO 08 SIERPNIA 2008 
W GODZINACH OD 11.00 DO 15.00

W programie zajęć przewiduje się:
1. Turnieje sportowe:
- koszykówka dziewcząt i chłopców
- piłka nożna chłopców
2. Zajęcia sprawnościowe:
- zabawy i gry ruchowe w terenie
- dyskoteka
- karaoke
3. Zajęcia kulturalno – rozrywkowe:
- wyjścia nad średzkie jezioro – nauka 

pływania
- wyjścia na basen – nauka pływania
- zajęcia plastyczne
- teleturniej „1 z 10”
- teleturniej „Familiada”
- wizyta na Kolejce Wąskotorowej w 

Środzie Wlkp.
- ognisko
- budowa łodzi i łódek + turniej łodzi 

„Archimedes”
- spacer ulicami miasta Środa Wlkp. z 

okazji 90 rocznicy Powstania 
  Wielkopolskiego  „Śladami powstań-

ców wielkopolskich”
- spotkanie z B. Urbańską w Bibliote-

ce Miejskiej „Środa naszą małą 
  ojczyzną”
- spacer na „Bagna Średzkie”

4. Wycieczki autokarowe
- wycieczka do Dworku w Koszutach
  * zabytkowe wiatraki „Koźlaki”
  * podchody na terenie parku
  * spotkanie z ogrodnikiem parku
- wyjazd do kina do Wrześni

WG
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Środa Wielkopolska, dnia 2008-06-27,IiZ 341/9/2008  
O g ł o s z e n i e   o   w y b o r z e   o f e r t y
Dotyczy:   budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie 

przy ul. Sportowej 12  w Środzie Wielkopolskiej.

Środa Wielkopolska, dnia 2008-06- 27
IiZ 341/11/2008 O g ł o s z e n i e   o   w y b o r z e   o f e r t y
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji ściekowej na odcinku do istniejącej 

oczyszczalni  ścieków przy ul. Brodowskiej do ul. Harcerskiej w Środzie 
Wielkopolskiej.

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. z  2007 r. nr 223, poz. 1655) 
zawiadamiam, że w postępowaniu na ww. 
zadanie prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość nie 
przekracza wartości określonych w roz-
porządzeniu wydanym na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp., została wybrana 
oferta nr 1  jako najkorzystniejsza tj:

TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. 
Tamka 38, 00-355 Warszawa

Zaoferowana cena: 2.883.222,05 zł brut-
to

Słownie: dwa miliony osiemset osiem-
dziesiąt  trzy tysiące dwieście dwadzie-
ścia dwa złote 05/100.

Wybrana oferta otrzymała największą 
ilość punktów (tj. 100) wyliczonych zgod-
nie z kryteriami oceny ofert (cena 100 %) 
oraz spełniała wszystkie wymogi zama-
wiającego określone w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia.

1. Informuję że, do przetargu złożono 2 
oferty.

a) oferta nr 1 
- nazwa wykonawcy: TAMEX Obiekty Spor-

towe S.A.  ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa

- zaoferowana cena:  2.883.222,05 zł 
brutto - ilość punktów: 100

b) oferta nr 2
- nazwa wykonawcy: POLCOURT Spół-

ka Akcyjna, ul. Gen. Zajączka 11, lok. C7, 
01-510 Warszawa

- zaoferowana cena:   3.196.400,29 zł 
brutto  - ilość punktów: 90,20

2. W prowadzonym postępowaniu nie 
odrzucono żadnej oferty.

3. W prowadzonym postępowaniu nie 
zostały wykluczone żadne oferty.

Od niniejszej decyzji przysługują środ-
ki ochrony prawnej określone w ustawie z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych – dział VI „Środki ochrony 
prawnej”.

Zamawiający żąda niezwłocznego po-
twierdzenia otrzymania  niniejszego pi-
sma faksem- numer faksu:  0-61 286 77 02

Otrzymują:
1. TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. 

Tamka 38, 00-355 Warszawa
2. POLCOURT Spółka Akcyjna, ul. Gen. 

Zajączka 11, lok. C7, 01-510 Warszawa
3. IiZ a/a

z-ca burmistrza
Rafał Piechowiak

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z  2007 r. nr 223, poz. 1655) zawiadamiam, 
że w postępowaniu na ww. zadanie prowa-
dzonym w trybie przetargu nieograniczone-
go, którego wartość nie przekracza wartości 
określonych w rozporządzeniu wydanym na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., została 
wybrana oferta nr 3  jako najkorzystniejsza tj:

„ALTRANS” Alicja Tomczak, ul. Sło-
wackiego 67, 63-800 Gostyń

Zaoferowana cena: 323.066,07 zł brutto. 
Słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące 
sześćdziesiąt sześć złotych 07/100. Wybra-
na oferta otrzymała największą ilość punktów 
(tj. 100) wyliczonych zgodnie z kryteriami oce-
ny ofert (cena 100 %) oraz spełniała wszystkie 
wymogi zamawiającego określone w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia.

1. Informuję że, do przetargu złożono 4 
oferty.

 a) oferta nr 1 - nazwa wykonawcy: HAR-
BART W. Bartkowiak Spółka Komandyto-
wa, ul. Bnińska 26  61-023 Poznań

- zaoferowana cena: 564.599,23  zł brutto
- ilość punktów: 57,22
    b) oferta nr 2 - nazwa wykonawcy: 

Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian 
Robak, ul. Poselska 24  63-000 Środa Wiel-
kopolska

- zaoferowana cena: 349.971,15 zł brutto    
- ilość punktów: 92,31
c) oferta nr 3 - nazwa wykonawcy:  „AL-

TRANS” Alicja Tomczak, ul. Słowackiego 67, 

63-800 Gostyń
- zaoferowana cena: 323.066,07 zł brutto    
- ilość punktów: 100,00
d) oferta nr 4 - nazwa wykonawcy: Przed-

siębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spo-
chacz, Ruszkowo 7a  63-000 Środa Wielko-
polska

- zaoferowana cena: 443.200,20  zł brutto
- ilość punktów: 72,89 
2. W prowadzonym postępowaniu nie 

odrzucono żadnej oferty.
3. W prowadzonym postępowaniu nie zo-

stały wykluczone żadne oferty.
Od niniejszej decyzji przysługują środki 

ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz-
nych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Zamawiający żąda niezwłocznego po-
twierdzenia otrzymania  niniejszego pi-
sma faksem- numer faksu:  0-61 286 77 02

Otrzymują:
1. HARBART W. Bartkowiak Spółka Ko-

mandytowa,ul. Bnińska 26, 61-023 Poznań
2. Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Ma-

rian Robak, ul. Poselska 24, 63-000 Środa 
Wielkopolska

3. „ALTRANS” Alicja Tomczak, ul. Sło-
wackiego 67, 63-800 Gostyń

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bo-
lesław Spochacz, Ruszkowo 7a, 63-000 Śro-
da Wielkopolska

5. IiZ a/a
z-ca burmistrza

Rafał Piechowiak

Remontowe lato
 Czas wakacji to w jednostkach 
oświatowych czas remontów. Nie 
inaczej jest w tym roku. Rozpoczęły się 
prace inwestycyjne w przedszkolach i 
szkołach gminy Środa Wielkopolska. 

Sprostowanie
Do podpisu pod zdjęciem z przed-

stawienia „Halki” na ostatniej stronie 
czerwcowego biuletynu wkradł się 
błąd. Prawidłowy powinien brzmieć, 
że soliści byli członkami chóru pod 
opieką św. Cecylii, chórzyści także wy-
konali poloneza, natomiast mazura i 
taniec góralski wykonali „Poligrodzia-
nie”, zespół z Politechniki Poznań-
skiej. Za błąd przepraszamy.

W Szkole Podstawowej Nr 2 malowa-
ne są korytarze na parterze i dwie klasy 
mieszczące się w budynku przy ul. Dą-
browskiego. W szkole tej nastąpi ada-
ptacja dwóch pomieszczeń na cele pro-
wadzenia zajęć gimnastycznych. Koszt 
całości remontów przewidywany jest na 
kwotę 20.000 zł. 

W Szkole Podstawowej Nr 3 kontynu-
owany będzie remont wiaty i schodów od 
strony boiska. 

Konieczna jest też naprawa dachu nad 
budynkiem klas specjalnych, malowanie 
jednej z sal lekcyjnych. Przewidywany 
koszt tych remontów wynosi około 24 
tys. zł. 

W Gimnazjum Nr 1 – dyrektor szkoły 
zaplanował naprawę dachu na auli szkol-
nej, malowanie zaplecza szkolnego, re-
mont i modernizację dwóch toalet oraz 
malowanie głównego korytarza - łącznie 
na kwotę około 30 tys. zł.

Drobne prace remontowe takie jak ma-
lowanie jednej z klas, malowanie szatni 
oraz położenie płytek na podłodze w jed-
nym z pomieszczeń zostały zaplanowane 
w Gimnazjum Nr 2. 

– Całkowity koszt tych napraw nie po-
winien przekroczyć 6 tys. zł – powiedział 
dyrekor Zbigniew Bukowski.

Drobniejsze prace remontowe będą też 
wykonywane w średzkich przedszkolach. 
W Przedszkolu Nr 1 zmodernizowana 
zostanie sala, w której odbywają się za-
jęcia przedszkolne, w „dwójce” na Os. Ja-
giellońskim wymienione będą pozostałe 
okna, a Przedszkole Nr 4 doczeka się włą-
czenia instalacji grzewczej pod cieplik 
Osiedla Młodych. 

Także szkoły na terenach wiejskich 
będą prowadziły prace remontowe. W 
Słupi Wielkiej naprawiony będzie dach 
na części budynku, wymienione zosta-
ną drzwi frontowe, a także  pomalowane 
wszystkie korytarze. Do malowania przy-
mierza się też szkoła w Starkówcu Piąt-
kowskim. 

TT
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„Szczęśliwa 13” w Pniewach
Na zaproszenie Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Pniewach  w dniu 22 czerwca br. 
zespół wokalno - instrumentalny „Szczęśli-
wa 13” wziął udział w VII biesiadzie pt. „Na 
świętojańską nutę”, wykonując utwory o 
tematyce związanej z obrzędem nocy świę-
tojańskiej. Zespół reprezentował nie tylko 
gminę, ale i powiat. Impreza kulturalna 
składała się z dwóch części. 

Organizatorem I części imprezy był wspo-
mniany OPS oraz Dzienny Dom Seniora w 
Pniewach. W występach zorganizowanych 
w mini parku przy OPS wzięło udział 9 
zespołów śpiewaczych z miejscowości po-
łożonych w północnej części województwa 
wielkopolskiego. Nasz zespół był jedynym 
z miejscowości na południe od Poznania. 
Swym występem zdobył po raz kolejny 
aplauz publiczności (zespół znany jest w 
środowisku pniewskim, gdyż już kilkakrot-
nie występował tam podczas innych uroczy-
stości)  oraz otrzymał pamiątkowy dyplom 
i gipsową figurę anioła. Po zakończeniu I 
części uroczystości  wszystkie zespoły bio-
rące w niej udział utworzyły kolorowy, roz-
śpiewany korowód i niosąc przywiezione ze 
sobą wieńce obrzędowe przeszły do Łazie-
nek Miejskich położonych nad Jeziorem 
Pniewskim.  

II część uroczystości odbyła się w Ła-
zienkach Miejskich, a jej organizatorem 
były władze samorządowe. Ta część impre-
zy miała charakter otwarty i przeznaczona 
była dla społeczności lokalnej. W Łazien-
kach zespoły powitane zostały przez licznie 
zgromadzonych mieszkańców Pniew. Nie-
sione wianki ułożone zostały nad brzegiem 
jeziora, a na centralnie ustawionej scenie 
każdy z zespołów ponownie prezentował się 
w wybranych przez siebie 2 - 3 utworach. 
Zespół „Szczęśliwa 13” bardzo się spodobał 
zgromadzonym, którzy gromkimi brawami 
nagrodzili jego występ, wcześniej tańcząc i 
wspólnie śpiewając wykonywane utwory.

Nadmienić należy, że w ostatnim czasie 
był to trzeci występ zespołu „Szczęśliwa 
13”. Wcześniej zespól brał udział w VI 
Festiwalu Piosenki Seniorów w Szamo-
tułach  (27. 05. 2008 r.) oraz w Wojewódz-
kim Przeglądzie Twórczości Artystycznej 
Seniorów PRE - ARS Piła 2008 (31.05 ? 
01. 06. 2008 r.), skąd wracał z wieloma po-
chwałami i dyplomami. Jest to powód do 
satysfakcji, a osiągnięcia zespołu pod ba-
tutą Danuty Wieczorek i przy akompania-
mencie Dariusza Stefaniaka są wynikiem 
niewątpliwie sumiennej pracy wszystkich 
jego członków. 

DW

Superniania  
w Koszutach!
W czerwcu przez około dwa tygodnie w hote-

lu „Cezar” w Koszutach mieszkała wraz z ekipą 
telewizyjną Dorota Zawadzka, która kręciła w 
okolicy jeden z odcinków III serii swojego po-
pularnego programu poradnikowego dla TVN. 
Będzie on pokazany w edycji jesiennej.

Superniania nie chciała ujawnić szcze-
gółów odcinka, zdradziła tylko, że dotyczyć 
będzie m.in. ćwiczeń z zachowania się dzie-
ci w miejscu publicznym. Dodała także, 
że bardzo jej się podoba i sam hotel, i jego 
otoczenie. Twierdziła, że dobrze tu wypo-
czywali po całym dniu intensywnych zajęć. 
Żałowała, że wieczorami nie mieli już siły, 
żeby zobaczyć Środę, ale zaraz dodała, że 
może jeszcze będzie okazja, kto wie. 

MW 

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
usługowo – mieszkaniowych w Środzie Wlkp., rejon ul. Witosa

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717   ze zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Środzie Wlkp. nr IV/63/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów usługowo – mieszkaniowych w Środzie Wlkp., rejon 
ul. Witosa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.07.2008 r. do 
18.08.2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 
5, I piętro pokój nr 223, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 04.08.2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego               w  Środzie 
Wielkopolskiej, I piętro, sala nr 207, o godz. 1230.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, 63-000 
Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 01.09.2008 r.

Z up. Burmistrza
Rafał Piechowiak



�www.sroda.wlkp.plLipiec 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

Informacja  Stowarzyszenia Pomocy 
„SOS” w Środzie Wlkp
jako głównego organizatora
XV Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalno 

– Instrumentalnego 
dla Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej w 

Środzie Wlkp
XV Ogólnopolski Festiwal Wokalno – In-

strumentalny dla Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej odbędzie się w dniach  04-10 
sierpnia 2008r. 

Edukacja społeczności lokalnej na temat 
problemów osób niepełnosprawnych, wyzwa-
lanie mechanizmów mających na celu popra-
wę sytuacji osób niepełnosprawnych    i za-
pewnienie im równych szans, stymulowanie 
i doskonalenie zdolności artystycznych osób 
niepełnosprawnych – to główne cele organizo-
wanej od piętnastu lat imprezy.

Zamierzone cele są realizowane poprzez za-
poznanie społeczeństwa z działaniami kultu-
ralnymi osób niepełnosprawnych, a w szcze-
gólności dzieci i młodzieży. Wzrasta przy tym 
świadomość społeczeństwa w zakresie wiedzy 
o prawach osób niepełnosprawnych, proble-
mach wynikających z niepełnosprawności, a 
także o możliwościach osób niepełnospraw-
nych w pełnieniu ważnych ról społecznych. 
Dla osób niepełnosprawnych powiatu średz-
kiego impreza jest ważną formą rehabilitacji 
społecznej.

W ramach kilkudniowej imprezy odbywać 
się będą:

1) warsztaty muzyczne z udziałem profesjo-
nalnych muzyków

2) warsztaty plastyczne
3) zajęcia sportowe i rekreacyjne
4) wystawa prac osób niepełnosprawnych 
5) wycieczki do Kórnika i Radlina
Ważnym elementem imprezy jest możli-

wość nawiązania bliskich kontaktów niepeł-
nosprawnych mieszkańców powiatu średzkie-
go z zaproszonymi gośćmi z innych regionów 
Polski. Obecność osób niepełnosprawnych 
szczególnie uzdolnionych muzycznie z róż-
nymi schorzeniami wpływa pozytywnie na 
dzieci i młodzież niepełnosprawną powiatu 
średzkiego, aktywizuje dzieci i młodzież nie-
pełnosprawną i ich opiekunów do podejmo-
wania działań w zakresie rozwoju własnych 
zdolności, zainteresowań, pokonywania barier 
psychicznych, a wreszcie dodaje wiary we 
własne siły i możliwości. Stanowi to ważny 
element rehabilitacji społecznej. 

Dla społeczności lokalnej uczestniczenie w 
spotkaniach integracyjnych, takich jak  wy-
stawa prac osób niepełnosprawnych  czy  Kon-
cert Galowy w dniu 09 sierpnia, na którym je-
dynymi gwiazdami są osoby niepełnosprawne 
-  to lekcja szczególnej wrażliwości i dialogu z 
osobami niepełnosprawnymi.

Festiwal potrwa sześć dni. W poniedziałek 
04 sierpnia przewidziane są przesłuchania dla 
uczestników imprezy z Powiatu Średzkiego. 
We wtorek ok.  godz. 16.00 nastąpi uroczyste 
otwarcie Festiwalu w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Środzie. Przez wszystkie dni 
przewidziane są warsztaty  muzyczne, pla-
styczne i rekreacyjne, mające na celu podnie-
sienie umiejętności uczestników i integrację 
wykonawców z różnych zakątków Polski.

W sobotę o godz. 9.00 odprawiona zostanie 
w średzkiej Kolegiacie msza św. w intencji 
uczestników festiwalu.

Wykonawcy zakwaterowani zostaną  w ho-
telu „Almarco” w Środzie Wlkp. – ul. Niedział-
kowskiego 17 oraz  w hotelu „Cezar” w Koszu-
tach

W sobotę 09.08. o godz. 18.00 na Starym 
Rynku w Środzie Wlkp. odbędzie się  Koncert 
Galowy,  po tórym przewidziano pożegnalną 
kolację w hotelu „Almarco”. 

Impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie 
wsparcie władz na szczeblu wojewódzkim, po-
wiatowym i gminnym oraz pomoc ze strony 
sponsorów -  osób prywatnych i firm.

Festiwal na dobre wpisał się już w kalen-
darz imprez kulturalnych Środy. Co roku 
licznie zgromadzona publiczność ma okazję 
usłyszeć dzieci i młodzież niepełnospraw-
ną w bardzo różnym repertuarze. Do Środy 
przyjeżdżają osoby indywidualne, jak rów-
nież podopieczni placówek takich jak: Warsz-
taty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy 
Samopomocy czy Domy Pomocy Społecznej. 
W tym roku zaproszeni do udziału w Festiwa-
lu zostały osoby m.in.: z Bielska Białej, Gdań-
ska, Wałbrzycha, Grudziądza, Warszawy,   
Wrocławia, Wolina, Kamiennej Góry, Ostro-
wa Wlkp., Obornik, Owińsk i wielu innych 
miejscowości. Każda z nich wykona jeden 
utwór na scenie podczas Koncertu Galowego 
z akompaniamentem orkiestry „Symbollika” 
pani Karoliny Czernisz – Tuz ze Szprotawy. 
Reżyserem  i prowadzącym koncert jest pan 
Jacek Krajniak, od samego początku związa-
ny  ze średzkim festiwalem.

Głównym organizatorem Festiwalu jest Sto-
warzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wlkp.

Współorganizatorzy to
2 Warsztat Terapii Zajęciowej w Środzie 

Wlkp  
3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Środzie Wlkp
4  Środowiskowy Dom Samopomocy w Śro-

dzie Wlkp
5 Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie 

Wlkp
 Festiwal wspierają
1 Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp
2 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie 

Wlkp
3 Parafia kolegiacka pod wezwaniem Wnie-

bowzięcia NMP w Środzie Wlkp
W czasie festiwalu w opiece nad osobami 

niepełnosprawnymi pomagać będzie grupa 
ok.

 30 wolontariuszy.
Do udziału w Festiwalu po wstępnej kwali-

fikacji zaproszonych zostało 40 uczestników, 
którzy będą wykonywać utwory na scenie. Na-
tomiast w całym Festiwalu brać będzie udział 
około 200 osób niepełnosprawnych, którzy na 
co dzień są uczestnikami Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Środzie Wlkp, Środowiskowego 
Domu Samopomocy i  inne osoby niepełno-
sprawne – mieszkańcy Środy Wlkp i powiatu 
średzkiego.

Prezes Stowarzyszenia Pomocy „SOS”
Katarzyna Wojtczak

Tak było w ubiegłym roku.  
Jak będzie tym razem?

Maciej Behnke  
wygra w Środzie?
W pierwszych zawodach o Grand Prix 

Wielkopolski, rozgrywanych w Chodzieży, 
Maciej Behnke zajął trzecie miejsce. Moż-
liwe więc, że po raz pierwszy w maratonie 
pływackim w  Środzie Wielkopolskiej wy-
gra średzianin.  

Przypomnijmy, że III Maraton Pływacki 
o Puchar Burmistrza Miasta Środa Wielko-
polska odbędzie się w niedzielę 27 lipca 2008 
roku na jeziorze w Środzie Wielkopolskiej. 
Klasyfikacja w biegu głównym na 3000 m 
będzie zaliczana do punktacji „Grand Prix 
Wielkopolski 2008 w Pływaniu Długody-
stansowym”. 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 
odbędzie się na dystansie 1500 m w kate-
gorii open. Ponadto dla osób urodzonych w 
latach 1993 – 1995 odbędzie się wyścig na 
600 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, że w tym roku 
nagrody będą miały jeszcze większą war-
tość. 

Organizatorami III Maratonu Pływackie-
go o Puchar Burmistrza Miasta są gmina 
Środa Wielkopolska  i  TKKF „Wielkopola-
nin” z Poznania oraz Wielkopolski Okręgo-
wy Związek Pływacki.

MB
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Trójgłos w sprawie trój-zawodów

Spartakiada LZS 
– 22 czerwca, boiska OSiR

Wniosek na dwa 
nowe oddziały 
przedszkolne 
11 lipca gmina Środa złoży wniosek o 

dofinansowanie w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki odnośnie urucho-
mienia 2 oddziałów przedszkolnych przy ul. 
Berwińskiego. Projekt obejmuje adaptację, 
wyposażenie budynku oraz koszty funkcjo-
nowania oddziału przedszkolnego w okre-
sie dwóch lat od podpisania umowy. Dofi-
nansowanie  w tym programie wynosi 85% 
kosztów kwalifikowanych. Wartość tego 
projektu w ciągu dwóch lat jego realizacji 
szacowana jest na około 500 tys. zł, łącznie z 
wynagrodzeniem nauczycieli i obsługi. 

MB

W sobotę 21 czerwca na terenach nad je-
ziorem średzkim oraz w pobliskim parku 
i w Mącznikach po raz pierwszy w naszym 
mieście, ale po raz ósmy w ogóle, rozegra-
no Międzynarodowy Triathlon Policyjny 
z udziałem ponad 60 zawodników, repre-
zentujących policje kilku krajów . Dodat-
kowo w kategorii „open” zmierzyć się mo-
gli wszyscy inni zawodnicy, w tym także 
starsi i młodzież. 

Dotychczas zawody te organizowane 
były w Ostrowie Wlkp, ale ponieważ tam-
tejsza policja zrezygnowała, z inicjatywy 
mł. aspiranta Jacka Gryni z KPP Środa 
przeniesione zostały – miejmy nadzieję, 
że na stałe – do Środy. 

Przypomnijmy, że jest to formuła zawo-
dów obejmująca trzy konkurencje – pły-
wanie, bieg i kolarstwo, następujące jedne 
po drugich.  Bardzo wyczerpująca fizycz-
nie i tylko dla najbardziej wytrwałych.   Z 
polskimi policjantami zmierzyć się w tej 
dziedzinie chcieli zawodnicy  z Anglii, Ho-
landii, Węgier i Ukrainy.  Głównym orga-
nizatorem zawodów był NSZZ Policjantów 
KPP Środa, ale silne wsparcie otrzymał 
ze strony władz miasta. Gościom bardzo 
podobały się tereny , na których rozegra-
no triathlon, ale także nasze miasto, które 
zwiedzali. Ciepła i życzliwa atmosfera za-
wiązała się już podczas uroczystego powi-
tania delegacji zagranicznych w sali sesyj-
nej Urzędu Miejskiego, a potem podczas 
zwiedzania Starówki i wspólnej zabawy 
na zakończenie zawodów.  Niestety, wśród 
zwycięzców nie było przedstawicieli naszej 
komendy. Ale być może to tylko wstępne 
rozpoznanie  i za rok pokażą rywalom, że 
są w świetnej formie.  Zwłaszcza, że uczest-
nicy niezrzeszeni reprezentujący nasze 
miasto, wypadli wyraźnie lepiej…

Jak patrzą na triathlon organizatorzy?
mł. aspirant. J. Grynia, KPP Środa:

„ Po raz pierwszy organizowaliśmy 
taką imprezę i to dla 62 zawodników. Na 
szczęście otrzymaliśmy w całej organiza-
cji ogromną pomoc ze strony władz mia-
sta, bez której nie zdołalibyśmy sprawnie 
takiego przedsięwzięcia przeprowadzić 
– i tereny miejskie, i zabezpieczenie trasy 
przez Usługi Komunalne, udostępnienie 
sprzętu, przygotowanie miejsca rozgry-
wek, ratowników, ufundowanie części 
nagród i wiele, wiele innych spraw tech-
nicznych i finansowych. Decyzja o orga-
nizacji zawodów w Środzie zapadła na 
przełomie lutego/marca. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku  zrobimy wszystko 
jeszcze lepiej”. 

W. Grząślewicz, dyr. OSiR:
„Zawodnicy startujący mówili  mi wie-

lokrotnie w ciągu dnia, że okolice naszego 
jeziora świetnie nadają się do rozgrywania 
takich terenowych konkurencji, a nawet, 
że można by wydłużyć trasę w przyszło-
ści, bo teren jest urozmaicony i o różnym 
stopniu trudności. Ubolewam tylko, że to 
nie w Środzie pozostał samochód policyj-
ny, stanowiący główną nagrodę. Ale za 
rok, kto wie..” 

M. Bednarz, Urząd Miejski:
„Oprócz tego, że odbyła się ciekawa im-

preza dla średzian, na stałe pozostanie  
trasa, przystosowana  do jazdy rowerem 
- wzdłuż jeziora, od plaży do Mącznik. Na 
pewno warto było te zawody zorganizo-
wać i gmina będzie starała się o wpisanie 
ich do kalendarza oficjalnych imprez Pol-
skiego Związku Triathlonu”

MW
(Fotoreportaż z triathlonu  

na ostatniej stronie)

W niedziela 22 czerwca na boiskach OSiR, 
ale także na kąpielisku i w hali LO, odbyły 
się rozgrywki  w ramach X Letniej Wielko-
polskiej Spartakiady LZS. 

Wzięło w nich udział 18 reprezentacji , 
nieco mniej, niż w roku ubiegłym. W ogólnej  
klasyfikacji powiat średzki zajął I miejsce, 
do czego w znacznej mierze przyczyniły się 
sukcesy w grach zespołowych – siatkówce 
i koszykówce. Także i lekkoatleci ze Środy 
zdobyli wiele punktów. Świadczy to o rów-
nomiernym i prężnym rozwoju różnych 
dziedzin sportu w środowisku LZS. 

Goście chwalili sprawną organizację i do-
bry poziom sędziowania. Najlepiej świad-
czy o tym fakt, jak niewiele było skarg na 
werdykty sędziów. Organizatorzy z ramie-
nia władz miasta cieszyli się zachwytami 
zawodników nad nową nawierzchnią na 
rozbiegu do skoku wzwyż -  że bardzo sprę-
żysta i  że dobrej jakości, co ułatwia zdoby-
wanie dobrych wyników . A te rzeczywiście 
były wspaniałe – pięciu zawodników skoczy-

ło ponad 2 m, a żeby zwyciężyć, 
trzeba było frunąć nad poprzecz-
ką na wysokości 2,08 metra. 

W organizacji tak dużej im-
prezy pomogło z pewnością udo-
stępnienie przez władze miasta 
i powiatu bezpłatnie swoich 
obiektów na potrzeby zawodów, 
a także wsparcie organizacyjne 
w zabezpieczeniu całego zaple-
cza imprezy. Ważna była tu tak-
że pomoc marszałka wojewódz-
twa, który ufundował nagrody, 
wyżywienie i honoraria dla sę-
dziów. Słowem – udana impreza 
sportowa w słoneczną  pierwszą 
niedzielę tego lata. Narzekać 
można by tylko na  nie najlep-
szą frekwencję widzów – być 
może powodem  była pogoda i 
rozpoczynające się wyjazdy wa-
kacyjne. 

MW

5 boisk dla wsi
W ogłoszonym przez Urząd Marszałkow-

ski w Poznaniu konkursie na dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej zadań 
związanych z rozwojem infrastruktury 
edukacyjnej gmina Środa Wielkopolska 
złoży projekt związany z budową boisk 
wielofunkcyjnych na terenach wiejskich. 
Zgodnie z projektem boiska miały powstać 
w Brodowie, Jarosławcu, Pławach, Słupi 
Wielkiej oraz w Starkówcu Piątkowskim. 
Wartość zadania szacowana jest na  1,8 mln 
zł.  Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 
75% kosztów kwalifikowalnych. Dokonany 
wybór projektów wynika z faktu, że zada-
nia realizowane na terenach wiejskich są 
preferowane przez  Urząd Marszałkowski. 
Gmina złoży wniosek preselekcyjny  w po-
niedziałek 14 lipca.  

MB
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- W ostatnim czasie sporo mówiło się o sytu-
acji związanej z brakiem miejsc w przedszko-
lach, prowadzonych przez gminę. Przy okazji 
zakończenia roku szkolnego i rekrutacji do 
szkół ponadpodstawowych  dyskutowano także 
o potrzebie równomiernego przydziału uczniów 
do trzech średzkich gimnazjów. Jak widzi pan 
obecną sytuację w  naszej oświacie?

- Obecna sytuacja jest wynikiem tego, że 
znacznie wzrosło zapotrzebowanie na miejsca 
przedszkolne, w porównaniu z poprzednimi 
latami. Wynika to przede wszystkim z polep-
szającej się sytuacji na rynku pracy. Więcej 
rodziców pracuje, zatem muszą oddać dziecko 
do przedszkola, a zarazem większą liczbę ro-
dziców na to stać. Jeszcze 5-6 lat temu przyj-
mowano wszystkie chętne dzieci i zostawało 
wolnych około 70 miejsc w gminnych przed-
szkolach. Właściwie rozsądnie byłoby wtedy 
zamknąć jedno przedszkole. Po kilku latach 
tendencja jednak odwróciła się i obecnie 
mając 451 miejsc w mieście plus około 90 na 
wsiach oraz 20 miejsc w żłobku stwierdzamy, 
że na listach chętnych pozostaje około 118 
dzieci. Przy tym pamiętać należy, że oprócz 
przedszkoli prowadzonych przez samorząd 
w gminie działają 2 przedszkola prywatne, 
dysponujące maksymalnie 90 miejscami. Ze 
względu na koszt część rodziców chciałaby 
jednak przenieść dzieci do przedszkoli pu-
blicznych. 

- Co zatem począć w tej sytuacji? Na ostat-
niej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej 
pod obrady trafiła propozycja rozwiązania 
problemu i wywołała ożywioną dyskusję. W 
kwestii przedszkoli każdy niemal ma własne 
zdanie. Jakie jednak rozwiązania są realne w 
krótkiej perspektywie? Bo nowy rok szkolny 
już niedługo…

- Cóż, możliwości teoretycznie jest kilka. 
Różnią się one kosztami, czasem potrzebnym 
na ich zrealizowanie, stopniem innych trud-
ności formalno-prawnych, no i tym, że jedne 
są tymczasowe, a inne „na zawsze”. 

- Czy „na zawsze” to wada czy zaleta?
- Akurat w sprawie miejsc w przedszkolach 

liczy się elastyczność, aby w razie kolejnego 
falowania liczby chętnych dzieci móc dostoso-
wać się bez szczególnych kosztów. 

- Zatem jakie mamy możliwe rozwiązania?
- Po pierwsze, zagęścić istniejące oddziały 

przedszkolne. Ale tu przepisy mówią, że w od-
dziale nie może być więcej, niż 25 dzieci, a w in-
tegracyjnym wiecej, niż 20 . Wszystkie są w tej 
chwili obsadzone maksymalnie. Po drugie – wy-
budować nowe przedszkole. To jednak oznacza 
ogromne koszty, długi czas realizacji , no i co 
potem zrobić z budynkiem, kiedy znów będzie 
mniej chętnych? Problem falowania liczby dzie-
ci jest tu istotny, a my potrzebujemy rozwiązań 
odwracalnych. W dodatku w najbliższym czasie  
- zgodnie z zapowiedziami rządowymi – dzieci 
z zerówek przedszkolnych (u nas to około 100 
dzieci) mają obowiązkowo przejść do zerówek 
szkolnych. Te 100 miejsc zwolni się w przedszko-
lach i to być może niedługo.  To oznacza, ze nie-
długo mozemy mieć około 100 miejsc wolnych 
w już istniejących przedszkolach. Trzecie roz-
wiązanie -  organizować przedszkola poza Środą 
w posiadanych przez gminę budynkach (np. w 

Słupi czy w Tadeuszewie). Co do Słupi, propono-
wano zorganizowanie 25 miejsc dla dzieci - za-
akceptowało to  tylko 5  rodziców. Przedszkole z 
dowozem na wieś -  nie jest to pomysł cieszący 
się popularnością wśród mieszkańców. Zatem 
przejdźmy do  kolejnego, czwartego pomysłu 
– zmodernizować jakiś budynek  obcy, np.. na-
leżący do powiatu internat ZSzR. Nie jest to nie-
możliwe, ale po spełnieniu szeregu warunków. 
Po pierwsze – internat jest własnością powiatu i 
jest  obecnie zajęty przez różne  instytucje oraz 
używany na bieżące potrzeby szkoły. Trzeba by 
dla tych instytucji znaleźć jakąś inną siedzibę. 
Jego modernizacja to właściwie remont general-
ny, kosztowny i długotrwały. Zatem – możliwe, 
ale nie od ręki. Przejdźmy do rozwiązania pią-
tego – wynająć i przystosować jakiś istniejący 
cudzy budynek. To jest właśnie rozwiązanie 
proponowane przez gminę, gdyż modernizacja 
jest  w wybranym budynku stosunkowo niezbyt 
uciążliwa, warunki są dobre (kiedyś było tu już 
przedszkole), odpowiednia ilość i rodzaj sal, za-
plecze oraz ogródek na zewnątrz i parking.. Ze 
względu na to, że to umowa najmu, można się z 
niej w razie potrzeby wycofać i to z uwzględnie-
niem zwrotu poniesionych kosztów trwale pod-
noszących wartość budynku. Wydaje się, że spo-
śród wszystkich wariantów ten jest najszybszy 
i niezbyt drogi do realizacji. Oczywiście, można 
by jeszcze próbować tworzyć oddziały przed-
szkolne w wolnych salach w szkołach średzkich 
– ale obie szkoły podstawowe są w pełni wyko-
rzystane. Wolna sala może znalazłaby się w Gim-
nazjum nr 1 – jednak bez możliwości powstania 
potrzebnego zaplecza  oraz  kolejnego wejścia,  
oddzielonego i od gimnazjalistów, i od dzieci ze 
Szkoły nr 2 . Bardzo skomplikowane technicz-
nie, no i bez własnego placu zabaw czy ogródka. 

- Koniec końców, na czym stoimy?
- Na tym, że potrzebne jest rozwiązanie szyb-

kie, niezbyt drogie i elastyczne – dlatego, że 
jest całkiem możliwe, że w najbliższych latach 
może znów zmaleć liczba chętnych dzieci. Ze 
względu na zerówki w szkołach, ze względu na 
zmieniającą się ciągle sytuację ekonomiczną 
oraz na konkurujące ze sobą prywatne przed-
szkola, co też powinno przynieść obniżkę cen. 
Jeśli tak spojrzeć na tę kwestię, to rozwiązanie 
z wynajęciem budynku przy ulicy Berwiń-
skiego jest optymalne.  Na koniec chciałbym 
tylko dodać, że i tak w porównaniu z sąsiedni-
mi gminami gmina Środa  zapewnia miejsca 
w samorządowych przedszkolach dla najwięk-
szej procentowo liczby dzieci w wieku 3-5 lat. 
Mamy je dla 65%, a w pozostałych gminach od 
31-56%. Co oczywiście nie zwalnia nas z obo-
wiązku reagowania na zmieniające się potrze-
by naszych mieszkańców. 

- No to teraz drugi problem – jak zorganizo-
wać sieć szkół ponadpodstawowych, aby tra-
fiała do nich równomierna liczba uczniów? 
I znów każdy wie najlepiej, co należy zrobić  

– jedni mówią : ścisła rejonizacja bez dodatko-
wych możliwości przenoszenia dziecka, inni 
wręcz przeciwnie :  wolny wybór szkoły przez 
rodziców. I co na to Wydział Oświaty?

- Zacznijmy od tego, ze niezależnie od po-
glądów rodziców, woli Rady Miejskiej, opinii 
samych uczniów itp. , władze gminy mają usta-
wowy obowiązek zorganizowania sieci szkól 
podstawowych i gimnazjalnych na swoim te-
renie. Oznacza to, że 1. muszą powstać odpo-
wiednie typy szkół , 2. muszą zostać określone 
granice obwodów tych szkół. Jest to zapisane 
wprost w ustawie, która wyznacza rejony, zgod-
nie z którymi ma być realizowany obowiązek 
szkolny. I nie ma możliwości, żeby je znieść i 
pozostawić swobodę wyboru szkoły podstawo-
wej i gimnazjalnej.  Poza tym dyrektorzy tych 
szkół mają ustawowy  obowiązek kontroli reali-
zacji obowiązku szkolnego przez dzieci miesz-
kające w ich obwodach. Zatem dyrektor musi 
przyjąć każde dziecko mieszkające w rejonie 
należącym do jego szkoły, a miejsca dla pozo-
stałych tworzy w miarę możliwości i wg ewen-
tualnie dodatkowych kryteriów.  W Środzie od 
paru lat nabrzmiewa powoli problem nadmier-
nej popularności jednego z gimnazjów.Grozi to 
sytuacją, że jeśli obowiązkowo (bo są zameldo-
wani w rejonie) trzeba będzie przyjąć tam zbyt 
dużo dzieci, to będą przeładowane klasy, dwie 
zmiany itp., bo przecież żadna szkoła nie jest z 
gumy. Władze gminy nie mają tu jednak zbyt 
dużego pola manewru – ustawa nakłada bo-
wiem wyraźne obowiązki na samorząd i okre-
śla  zakres ich uprawnień.  Ogólna tendencja 
jest teraz taka, że fala mniejszej liczby urodzeń 
sięga właśnie gimnazjów. Liczba dzieci w rocz-
niku maleje i jeszcze przez kilka lat będzie ma-
leć. Dopiero nowo narodzeni są liczniejsi. Ale 
to oznacza, że przyrost liczby gimnazjalistów 
nastąpi za jakieś 10-12 lat. W Środzie nie mamy  
do czynienia z brakiem miejsc w szkołach, ale z 
nie do końca uzasadnioną  pewną modą. Może-
my starać się podjąć pewne kroki dla przywró-
cenia rownowagi, ale oczywiście w granicach 
dozwolonych przez ustawodawcę. Myślę, że 
same szkoły mają tu takze pole do działania, 
aby się dobrze zareklamować w środowisku. 
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- Powitanie przez or-
ganizatorów zagra-
nicznych delegacji w 
Urzędzie Miejskim

Chwila wolna, zwiedzanie Środy

Przy okazji służba więzienna zademonstrowała swoje 
umiejętności w pokazach towarzyszących

.. no i wszyscy dobrze 
się bawili w międzyna-
rodowym gronie

W końcu nadszedł finał - młodzi 
uczestnicy triathlonu odbierają 
zasłużone nagrody

A oto ten, który wydawał werdykty 
ostateczne - komandor zawodów st. 
sierż. J. Pałasz z KPP Środa

Jeszcze bieg (3 km dorośli, 1 km młodzież) i ... meta, meta, gdzie jest 
meta?

..ostro wystartowali (dorośli na 15 km, młodzież na 
4 km)

...a wśród nich reprezen-
tant Środy, sierż. sztabo-
wy Grzegorz Jelak

... potem błyskawiczne przebie-
ranie między pływaniem a jaz-
dą na rowerze

I się zaczęło! Najpierw wyścig 
na dystansie 600 m dla doro-
słych i 150 m dla młodzieży...Kibice mali i duzi...

... a o to zawodnicy będą za chwi-
lę walczyć.

Uroczyste rozpoczęcie  
Triathlonu, głos ma komen-
dant wojewódzki policji 
insp. W. Olbryś Do przemarszu nad jezioro - gotowi!


