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GORĄCE TEMATY
imprezy letnie

 Dożynki 2008’  

Lato, lato wszędzie…

Po raz piętnasty – Festiwal Wokalno-Instrumentalny 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

III Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza  
przy upalnej pogodzie – fotoreportaż na str. 8

Festyny: w Pławcach - 15.08. 
od godz. 15.00 (od godz. 10.00 
zawody sportowe)

w  Jarosławcu -  16.08.  
od godz.15.00 

(występy artystyczne, zabawy 
sportowe i taneczne oraz teatr)

„Święto cebuli i ziemniaka”  
w Henrykowie (więcej na str. 6)

Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Instru-
mentalny dla Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej na dobre wpisał się w kalendarz 
imprez kulturalnych Środy Wlkp. Jego 
głównym organizatorem jest Stowarzy-
szenie Pomocy „SOS” w Środzie Wlkp, a 
współorganizatorami są średzkie instytucje 
- Warsztat Terapii Zajęciowej, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy 
Dom Samopomocy  oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Festiwal wspierają Ośrodek 
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji  i Pa-
rafia Kolegiacka pod wezwaniem WNMP.

W bieżącym roku obchodziliśmy jubileusz 
piętnastolecia Festiwalu i dziesięciolecia ze-
społu Symbollika, który akompaniował śpie-
wającym uczestnikom. Na scenie wystąpiło 
50 wykonawców. Z powiatu średzkiego za-
śpiewało 10 osób: Anna Kuchcińska, Iwona 
Graczyk, Paweł Czapliński (z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Środzie), Mariusz Daleki, Iza-
bela Gaca, Krzysztof Sędziak, 
Leszek Cieślicki (ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Środzie), Joanna Konieczna, 
Anna Dydymska i Łukasz Mo-
kracki. Podczas tygodnia prób i 
koncertu galowego jako ochot-
niczki towarzyszyły wykonaw-
com w chórku młode śpie-
waczki z chóru Ama La Musica 
działającego przy Bibliotece 
Miejskiej. Reżyserem i konfe-
ransjerem podczas koncertu 
był Jacek Krajniak, od począt-
ku związany ze średzkim festi-
walem. W opiece nad osobami 

niepełnosprawnymi pomagała grupa 32 wo-
lontariuszy. W festiwalu brało udział 171 nie-
pełnosprawnych osób plus opiekunowie oraz 
członkowie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń 
dla osób niepełnosprawnych. W tygodnio-
wym programie imprezy znalazły się warsz-
taty plastyczne,  muzyczne, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne, konferencja poświęcona prze-
ciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, wy-
cieczka do Kórnika i piknik integracyjny w 
Radlinie.

Koncert galowy  odbył się w sobotę 9 sierp-
nia na Starym Rynku i zgromadził wyjątko-
wo liczną publiczność. W dniach poprzedza-
jących koncert i w dzień koncertu sprzedano 
1500 cegiełek, a pieniądze z ich sprzedaży 
zostały przeznaczone na pokrycie kosztów 
związanych z organizacją imprezy.

Katarzyna Wojtczak
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Ze spotkań burmistrza
06.07. – Święto Pyry w Dominowie, z-ca 

burmistrza R. Piechowiak
13.07. – Festyn w Topoli
17.07. – Zakończenie „Wczasów na dział-

kach” 
21.07. – Konferencja w sprawie Maratonu 

Pływackiego
22.07. – Odbiór świetlicy w Koszutach
22.07. – Odbiór oświetlenia ul. Degi, Aka-

cjowej…
23.07. – Obchody święta policji
24.07. – Odbiór drogi w Kijewie
26.07. – Festyn rodzinny w Babinie
27.07. – III Maraton Pływacki o Puchar 

Burmistrza
01.08. – Otwarcie placówki Multibanku
05.08. – Otwarcie XV Festiwalu dla Niepeł-

nosprawnych
06.08. – Konferencja „Przyjazne środowisko 

szansą na integrację..”
09.08. – Koncert galowy XV Festiwalu dla 

Niepełnosprawnych
11.08. – Odbiór destruktów, drogi w Chwał-

kowie i Trzebisławkach

Apel MPECWiK

MPECWiK pozyskało 3 mln zł !

Stypendia szkolne na nowy rok

Informacja 
w sprawie suszy

Apelujemy: Nie wrzucajcie śmieci do 
kanalizacji!

Obsługa prawie 200 wiejskich oczyszczalni 
ścieków to zajęcie 4 osobowej ekipy z MPE-
CWiK pod kierownictwem Franciszka Dra-
pińskiego. Wielokrotnie w ciągu dnia i nocy 
ekipa ta wyjeżdża w teren, aby udrożnić 
zatkane pompy. Wg naszej opinii większość 
awarii powodują mieszkańcy wyrzucający 
do muszli klozetowych szmaty, podpaski, 
pampersy, torby plastikowe,  a nawet zdarza-
ją się zdechłe kurczaki czy but gumowy. Nie-
dawno pompę uszkodził komórkowy aparat 
telefoniczny. To, co użytkownicy urządzeń 
kanalizacyjnych wyrzucają do muszli kloze-
towych, widoczne jest na naszych zdjęciach 
zrobionych ostatnio w Koszutach i Pętkowie. 
Wielokrotnie apelujemy do mieszkańców o 
niewrzucanie śmieci do kanalizacji. W dużej 
mierze to od mieszkańców zależy stan tech-
niczny urządzeń kanalizacyjnych – pomp, 
rur i zbiorników. 

Jan Buczkowski

Do dnia dzisiejszego do Referatu Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska wpłynęło ok. 350 
wniosków od rolników, którzy ponieśli stra-
ty w tegorocznych uprawach, spowodowane 
wystąpieniem klęski suszy na terenie na-
szej gminy. W chwili obecnej trwają prace 
przy przeliczaniu protokołów oszacowania 
szkód. Największe straty na terenie naszej 
gminy ponieśli rolnicy w uprawach jarych. 
Komisje do dnia 11 sierpnia br. muszą prze-
słać zbiorcze zestawienia do Wojewody 
Wielkopolskiego.  

Ref. Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

Wniosek złożony w 
czerwcu br. w uzyskał 
akceptację zarówno 
rady nadzorczej, jak 
i zarządu Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. 28 lipca 
wpłynęła do Spółki 
informacja o decyzji 
wsparcia przez Fun-
dusz  inwestycji pn.: 
„Budowa rurociągu 
tłocznego 2 x Ø400 o 
długości 2500 mb każ-
dy” ogółem do kwoty 
3 mln zł. Pożyczka 
jest oprocentowana w 
wys. 0,5 stopy redy-
skonta weksli w sto-
sunku rocznym ( na 
dzień dzisiejszy jest 
to niewiele ponad 3% rocznie ). Okres zwro-
tu to maksymalnie 8 lat z karencją spłaty 
kapitału do 2 lat. Do 25 sierpnia br. Spółka 
jest zobowiązana potwierdzić akceptację 
przyznanej pożyczki i jej warunków wraz ze 
złożeniem 26 załączników. Umowę udziele-
nia pożyczki należy podpisać z Funduszem 
do 30 listopada 2008 r. Przydzielone środki 
Spółka przeznaczy na zrealizowanie nowych 
rurociągów tłocznych o łącznej długości 
ok. 5 km, tłoczących ścieki z Przepompow-
ni przy ul. Niedziałkowskiego na Gminną 
Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie. W 
okresie zimowo-wiosennym rurociągi te 
ulegały wielokrotnym awariom. Po szeregu 
analizach, ekspertyzach i rozmowach z róż-
nymi firmami zarząd Spółki zdecydował się 
nie na remont czy modernizację, lecz na bu-
dowę nowego rurociągu. Decyzja ta uzyska-

ła akceptację rady nadzorczej Spółki oraz 
p. burmistrza W. Ziętkowskiego. W sprawie 
finansowania inwestycji rozważano różne 
warianty - od kredytu komercyjnego na ok. 
9-10%, poprzez wydanie obligacji własnych 
aż po dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu. Ta ostatnia moż-
liwość okazała się najszybsza i najtańsza. 
Brakująca część finansowania w kwocie 
około 2 mln zł będzie pochodziła ze środ-
ków własnych Spółki oraz z budżetu gminy. 
Inwestycja technicznie jest niełatwa, gdyż 
rurociągi muszą przejść pod drogą krajową 
nr 11 oraz powiatową nr 3671. Najbliższe 
tygodnie to okres intensywnej pracy służb 
technicznych nad warunkami przetargu 
oraz harmonogramem prac. 

JB

Do 15 września b.r. należy składać 
wnioski na stypendia szkolne , które 
będą wypłacane w roku szkolnym 2008/9. 
Do ich otrzymania uprawnieni są ucznio-
wie szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych, których mie-
sięczny dochód netto na osobę w rodzi-
nie nie przekracza 351 złotych. Wnioski 
o stypendia można pobierać i składać w 
Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzę-
du miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, 
a także w szkołach podstawowych i gim-
nazjach.

Przypominamy, że stypendia te można 
przeznaczać tylko na cele związane z edukacją 
ucznia, a nie na odzież lub obuwie czy też po-
moc materialną dla rodziny. Wydatki powinny 
być udokumentowane za pomocą faktur VAT 
lub rachunków imiennych, wystawionych na 
nazwisko ucznia lub wnioskodawcy. Stypen-
dia można zatem przeznaczyć na: pokrycie 
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
(np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe, 
taneczne, recytatorskie itp.), na zakup pod-
ręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, 
stroju szkolnego, pomocy naukowych, abona-

mentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę 
szkolną lub zielona szkołę, na koszty dojaz-
dów i zakwaterowania. Wszelkie wątpliwości 
można wyjaśniać w Wydziale Oświaty. 

ACh
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Kiedy obejrzymy film w naszym kinie?

Sezon festynów 
wiejskich

Utylizacja sprzętów AGDPierwszy etap projektu unijnego zakończony
W dniu 29 lipca br. 

rozpoczął się drugi 
etap projektu współ-
finansowanego ze 
środków Unii Euro-
pejskiej – Europej-
skiego Funduszu 
Społecznego w ra-
mach Programu Ope-
racyjnego Kapitał 
Ludzki pn.: „Poma-
gając innym – poma-
gam sobie” realizo-
wany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Środzie Wielko-
polskiej . Na reali-
zację tego projektu 
pozyskano dotację w 
wysokości 108.678,57 
zł. (89,5%). Całkowity 
koszt projektu wyno-
si 121.428,57 zł, a udział gminy to kwota 
12.750,00 zł (10,5%).  Czas realizacji pro-
jektu: 1. 04. 2008 r. – 31. 12. 2008 r. 

Średzki OPS jest trzecim ośrodkiem w 
województwie wielkopolskim, który re-
alizuje podobny projekt. Ma on na celu 
przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 
społecznego powstałego w wyniku długo-
trwałego bezrobocia zwłaszcza wśród ko-
biet, które równocześnie są długotrwale 
objęte pomocą społeczną. Projekt skiero-
wany jest do 17 długotrwale bezrobotnych 
kobiet – Beneficjentów Ostatecznych (BO) 
projektu, wyłonionych w drodze weryfika-
cji dokonanej przez pracowników socjal-
nych i doradcę zawodowego. Warunkiem 
koniecznym udziału w projekcie było 
zawarcie pomiędzy OPS a BO kontraktu 
socjalnego o współpracy oraz przeprowa-
dzenie badań z zakresu medycyny pracy 
potwierdzających  zdolność do udziału w 
projekcie.

 Warsztaty miały na celu zwiększenie ak-
tywności zawodowej BO, podniesienie ich 
kwalifikacji zawodowych i wzmocnienie 

pozycji na rynku pracy, zwiększenie moty-
wacji do zmiany swojej sytuacji zawodowej, 
przywrócenie wiary we własne siły, wzrost 
poziomu samoakceptacji i samooceny, od-
zyskanie lub wzmocnienie zdolności do 
pełnienia ról społecznych, zdobycie lub 
zwiększenie kwalifikacji zawodowych, po-
zyskanie kompetencji umożliwiających 
wejście lub powrót na rynek pracy.  Wiedzę 
tę i umiejętności zdobywano w trakcie 25 
godzin szkoleniowych odbywających się w 
siedzibie Ośrodka pomocy Społecznej. Za 
utworzenie i prawidłową realizację projek-
tu odpowiedzialny jest dyrektor OPS Danu-
ta Wieczorek wraz z zespołem projektowym 
w składzie: Alicja Szymczak - koordynator  
projektu, Barbara Pepeta - specjalista pra-
cy socjalnej, Beata Kazimierczak - główny 
księgowy OPS. 

Kolejnym, drugim etapem realizacji 
projektu jest udział w kursie zawodowym 
– ”Opiekun osoby starszej i niepełnospraw-
nej”, który właśnie rozpoczął się i trwać bę-
dzie do października br. Po jego zakończe-
niu BO uzyskają certyfikat.  

DW

Trwający od dłuższego czasu remont 
generalny kina „Baszta” natrafia na prze-
szkody związane ze stanem technicznym 
budynku. Główny jednak problem to wy-
sokie koszty. Być może ta kwestia zostanie 
w najbliższym czasie rozwiązana. Ośrodek 
Kultury w Środzie otrzymał niedawno od 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego 100 tys. złotych w ramach pro-
gramu „Rozwój infrastruktury, kultury 
i szkolnictwa artystycznego” na złożony 
projekt pt. „Baszta w nowej szacie – mo-
dernizacja sali kinowej”. Co prawda, OK. 
wnioskował o 280 tys. złotych, ale przyda 
się i otrzymane  100 tys. Oprócz tego pozy-
skano 50 tys. złotych od Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej. Brakującą kwotę 
być może uda się znaleźć w budżecie gmi-
ny na ten rok. Stosowny projekt uchwały 
zostanie Radzie Miejskiej  przedłożony na 
sierpniowej sesji.  Dotychczas uzyskane 
środki mają już swoje przeznaczenie. I tak, 

za 50 tys. złotych od Instytutu wykonany 
zostanie system nagłaśniający w sali, a za 
100 tys. od Ministerstwa będą zakupio-
ne fotele, do których zresztą dołoży bra-
kującą kwotę OK. ze środków własnych. 
Jeżeli Rada Miejska zaakceptuje wniosek 
o dodatkowe 300 tys. złotych, to w listo-
padzie zakończy się remont sali kinowej 
na dole. Wymieniono by wtedy instalację 
elektryczną i c.o., wystrój w obu holach, 
zaadaptowano jeden z nich na kasę, po-
mieszczenie administracyjne i sanitarne, 
jak również na szatnię i kawiarenkę . Do 
remontu w przyszłym roku pozostałaby 
wtedy elewacja, winda do kinooperatora 
i klimatyzacja oraz architektura na ze-
wnątrz. W chwili obecnej trwają już prace 
remontowe na sali. Wartość tych robót wy-
nosi 328.926,05 złotych, w tym 280.000 od 
Rady Miejskiej. Reszta to udział własny 
OK. Roboty potrwają do 18 sierpnia.

MW

Od września rusza w naszym mieście 
punkt odbioru zużytych sprzętów AGD i 
RTV, opraw oświetleniowych i żarówek oraz 
wszelkiego sprzętu elektronicznego. Prowa-
dzony będzie przez Usługi Komunalne. Za 
ich pośrednictwem gmina udostępnia miej-
sce na ten cel, a firma Elektro-Eko będzie 
odbierać sprzęty i urządzenia bezpłatnie od 
mieszkańców. Punkt działać będzie przy ul. 
Szamarzewskiego. Szczegółowe informacje 
dotyczące m.in. godzin otwarcia punktu po-
damy w następnym numerze biuletynu.

MW

Lato to okres, kiedy na wsiach odbywa się 
wiele interesujących imprez, organizowanych 
siłami miejscowych sołectw i ochotników, 
wspieranych przez władze lokalne i spon-
sorów. Często mają one formułę festynów 
przeznaczonych dla całych rodzin. Przez cały 
dzień aż do nocy bawią się wtedy i dorośli, i 
dzieci.  Nie inaczej było 26 lipca w Babinie, 
gdzie Rada Sołecka i burmistrz Środy wspól-
nie organizowali festyn rodzinny. Trwał on od 
godziny 14.00  aż do 3.00 nad ranem. W pro-
gramie były rożnego typu zawody amatorskie, 
w tym m.in. turniej strzelecki z wiatrówki (na-
grody ufundował tu MPECWiK), potem tur-
niej piłki nożnej (kawalerowie contra żonaci, 
ze wskazaniem na kawalerów), dalej dla męż-
czyzn  turniej przeciągania liny i turniej pod-
noszenia ciężarka o wadze 18,5 kg. Wysiłkom 
uczestników towarzyszyły występy wokalne 3 
solistek z Babina z towarzyszeniem zespołu. 
Dla dzieci atrakcją były stoiska z zabawkami, 
słodyczami i lodami, zjeżdżalnia i możliwość 
przejażdżki squadem. Sporo emocji wzbudzi-
ła także loteria fantowa (burmistrz W. Ziętkow-
ski i starosta P.Piekarski kupowali losy z prze-
znaczeniem ewentualnej wygranej dla dzieci z 
Babina). Wieczór zakończył pokaz sztucznych 
ogni i zabawa taneczna do świtu. W organizacji 
imprezy pomógł przez dofinansowanie Urząd 
Miejski w Środzie oraz sponsorzy prywatni 
– p. Artur Zys , p.Sylwester Stachowiak oraz 
pp. Katarzyna i Andrzej Borowiakowie.

MW
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Wymiana sieci  
wodociągowej w Dębiczu

Budowa kanalizacji  
sanitarnej w Brodowie

Zaczyna się sezon 
rozgrywek…

Terminarz rozgrywek seniorów 
POLONII ŚRODA :

Inwestycje w środku lata

Od ponad dwóch tygodni trwa stopniowa 
wymiana sieci wodociągowej w miejscowości 
Dębicz. Wymiana sieci podyktowana jest jej 
znaczną awaryjnością oraz złym stanem tech-
nicznym hydroforni należącej do Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej. Po wykonaniu sie-
ci oraz rozdziału przyłączy wodociągowych i 
instalacji wodomierzy w budynkach możliwe 
będzie odłączenie istniejącego wodociągu i za-
silanie Dębicza ze stacji uzdatniania wody w 
Brodowie. Wymianie ulegnie ponad 1100 me-
trów sieci wodociągowej. Na nowej sieci z rur 
PE o średnicy 100 mm zostanie zamontowana 
niezbędna armatura wodociągowa. Inwestycję 
w całości finansuje gmina Środa.                  JB

Na stadionie OSiR-u w ostatni weekend 
rozegrano dwa mecze towarzyskie. W sobo-
tę kibice mogli zobaczyć, jak grają juniorzy 
starsi średzkiej Polonii, którzy zmierzyli się 
z seniorami Kotwicy Kórnik. Niestety, prze-
grali 0:5 dla Kórnika. Za to następnego dnia 
zespół Polonii Środa nie dał szans drużynie 
Wisły Borek Wlkp. Padło aż 10 bramek i 
wszystkie gościom strzelili zawodnicy Po-
lonii! To już drugi mecz w ostatnim okre-
sie, kiedy Polonia nie dała pograć drużynie 
przeciwnej – podobnie było w Szamocinie, 
gdzie z Polonią Jastrowie wygrali aż 11:0. 
Czy przeciwnik był słaby, czy forma średz-
kich zawodników tak dobra, to okaże się  
niedługo, bo już 23 sierpnia rozpocznie się 
sezon rozgrywek ligowych – meczem z Ko-
twicą Kórnik. Szczegółowy terminarz roz-
grywek w tym numerze biuletynu. 

Dodać warto, że w tym roku tuż przed rozpo-
częciem sezonu nie trzeba martwić się o stan 
murawy na boiskach OSiR. Budowa studni 
głębinowej przy tegorocznych upałach okaza-
ła się strzałem w dziesiątkę – boiska są zielone 
i przygotowane na pierwsze mecze. 

MW

1 termin 23 sierpnia 2008, sobota 
Kotwica Kórnik -  Polonia Środa Wlkp, 
g. 16:00  

2 termin 30 sierpnia,  sobota 
Polonia Środa - Jurand Bolechówko, 
g. 16:00 

3 termin  3 września, sobota 
TPS Winogrady Poznań - Polonia Środa, 
g.11:30 

4 termin 13 września, niedziela 
Polonia Poznań -  Polonia Środa, 
g. 16:00 

5 termin  20 września, sobota 
Polonia Środa - Warta Śrem, 
g. 16:00 

6 termin  28 września,  niedziela 
Kłos Zaniemyśl - Polonia Środa, 
g. 15:00 

7 termin 4 października, sobota 
Polonia Środa - Vitcovia Witkowo, 
g. 16:00 

8 termin 12 października,  niedziela 
Piast Kobylnica - Polonia Środa, 
g. 11:00 

9 termin 18 października, sobota
Polonia Środa -  Wełnianka Kiszkowo, 
g. 15:00 

10 termin 26 października, niedziela 
Huragan Pobiedziska - Polonia Środa, 
g. 14:00 

11 termin 2 listopada, niedziela 
Polonia Środa - 1922 Lechia Kostrzyn, 
g 14:00 

12 termin 9 listopada, niedziela 
Phytopharm Klęka - Polonia Środa, 
g. 13:00 

13 termin 15 listopada, niedziela 
Polonia Środa - Lechita Kłecko, 
g.  13:00 

Półmetek lata za 
nami, a liczba inwesty-
cji publicznych wcale 
nie maleje. Niedawno 
zakończono budowę 
drogi dojazdowej w 
Kijewie,  jej odbiór 
nastąpił 24 lipca. Go-
towa jest także część 
parkingowa i chodnik. 
Pozostałe parkingi na 
swoim gruncie wyko-
nują lokalni przedsię-
biorcy.

Z kolei 22 lipca na-
stąpił odbiór oświe-
tlenia ulic Akacjowej, 
Estkowskiego, Degi, Kremera, Pewińskich i 
Zaremby. Nowo powstające osiedla domów 
jednorodzinnych  zyskały na bezpieczeństwie 
zarówno pieszych, jak i pojazdów. Tego samego 
dnia dokonano odbioru remontu części świe-
tlicy w Koszutach – obejmował on pomiesz-
czenia przeznaczone dla Straży Pożarnej. 

Z końcem lipca zakończono remont na-
wierzchni chodnika w rejonie ulic Spacerowej 
i Plażowej (wzdłuż brzegu jeziora). Prace te 
będą kontynuowane aż do zjeżdżalni na ką-
pielisku. 

Przechodnie mogli ostatnio obserwować 
także  roboty naprawcze chodnika na ul. Ce-
chowej. Układana tam była kostka betonowa, 
która zastąpiła zniszczone i  stare płytki chod-
nikowe. 

Jeszcze w tym sezonie wykonane zostaną 
kolejne utwardzone ciągi piesze na średzkim 
cmentarzu. Uzyskano już niezbędną zgodę 
konserwatora zabytków i archeologa na zapro-
ponowane prace. W Święto Zmarłych ułatwi to 
z pewnością poruszanie się po terenie cmenta-
rza wszystkim osobom odwiedzającym go w 
tym czasie.

W Chwałkowie i Trzebisławkach trwają prace 
przy utwardzaniu dróg destruktem, w Nadzie-
jewie zaś skończyły się prace przy wykonaniu 
oświetlenia ulicznego przy blokach.

W stadium administracyjnym znajduje się 
kilka innych inwestycji miejskich. I tak, trwa 
procedura przetargowa na wykonanie drogi 
asfaltowej w Mącznikach oraz drogi w techno-
logii destruktu w Pierzchnie. W ogłoszonym 
przetargu na budowę drogi z asfaltu w Mącz-
nikach jedyną ofertę złożyła firma COLAS 
Polska sp. z o.o. z Palędzia na kwotę 199.428, 
34 złote. Przewidywany termin wykonania 
prac upływa z końcem września. 

W niedługim czasie będzie też wykonana 
z destruktu  nawierzchnia drogi przy ul. Do-
jazd. Współfinansować ją będzie właściciel fir-
my położonej przy tej ulicy.

W ostatnich dniach Krajowa Izba Odwoław-
cza zdecydowała o ważności decyzji Urzędu 
Miejskiego w Środzie, według której wybrano 
tańszego oferenta w przetargu na wykonanie 
budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią do 
hokeja na trawie. Tym samym wniesiony prze 
drugą firmę protest został w całości oddalony. 
Pozwala to podpisać umowę na realizację za-
dania zaraz po otrzymaniu dokumentacji z po-
wrotem z Warszawy. Do końca roku inwesty-
cja powinna być zakończona. Przypomnijmy, 
że gminie udało się pozyskać 750 tys. złotych 
z Urzędu Marszałkowskiego na dofinanso-
wanie tej budowy. Całość kosztów wyniesie 
2.883.222,05 zł.                                                   MW

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji rozpo-
częło budowę sieci kanalizacji sanitarnej na 
nowym osiedlu domków jednorodzinnych 
w Brodowie. Kolektor o długości ponad 
300 metrów zostanie wykonany z rur PVC 
o średnicy 200 mm. Wykonanie kolektora 
sanitarnego w nowych ulicach - Wiosennej 
i Jesiennej pozwoli na odprowadzenie ście-
ków z ponad 20 posesji. Inwestycja jest fi-
nansowana ze środków spółki.                  JB
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Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Modernizację - przebudowę drogi w 
Pierzchnie gmina Środa Wielkopolska.

(od km 0 + 000,00  do km 0 + 554,00)
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycz-

nia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (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. 

CPV: 45 23 32 52 – 0  roboty w zakresie na-
wierzchni ulic.

zakres robót: roboty przygotowawcze, 
podbudowa z kruszywa łamanego, na-
wierzchnia        z destruktu bitumicznego, 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
emulsją asfaltową  i grysem bazaltowym, 
oznakowanie pionowe.

Termin realizacji zadania: do 30.09.2008 r.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopusz-

cza składanie ofert częściowych 
Oferty wariantowe: zamawiający nie do-

puszcza 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 elek-
tronicznej i ustanowienia dynamicznego sys-
temu 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 wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania ta-
kich uprawnień 

b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświad-
czenia oraz dysponowanie potencjałem tech-
nicznym, i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-
wienia; 

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

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez 
wykonawców wymaganych warunków oraz 
inne dokumenty wymagane w postępowaniu: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze-
pisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłosze-
nia do ewidencji działalności 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 - Prawo za-
mówień publicznych – wg wzoru do SIWZ ( zał. 
nr 2),

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

e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 
lat robót budowlanych przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty 
i miejsca wykonania oraz załączeniem doku-
mentów potwierdzających, że roboty te zostały 
wykonane należycie – wg wzoru do SIWZ (zał. 
nr 4),

uwaga: należy podać min. 1 zrealizowane 
przedsięwzięcie w technologii destruktu o 
wartości  nie mniejszej niż 120.000 zł brutto.                                                                                             
   f) zaakceptowany projekt umowy – wg wzoru 
do SIWZ ( zał. nr 5),

g) kosztorys ofertowy sporządzony na pod-
stawie kosztorysu ślepego - wg wzoru do SIWZ  
( zał. nr 6)

h) pełnomocnictwo w oryginale do pod-
pisywania oferty (pełnomocnictwo nie jest 
wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są wła-
ścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni 
z imienia i nazwiska w dokumencie rejestro-
wym);

i)  umowa regulująca współpracę podmio-
tów występujących wspólnie - jeśli dotyczy 
(np.   spółka cywilna, konsorcjum). 

Szczegółowe informacje dotyczące spełnie-
nia w/w warunków oraz sposobu przygotowa-
nia ofert zawarte są w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ), którą wraz z 
załącznikami niezbędnymi do złożenia ofer-
ty, można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie 
Miejskim w Środzie Wielkopolskiej ul. Da-
szyńskiego 5, pok. nr 217 w godzinach urzę-
dowania lub pobrać ze stronie internetowej 
http://www.srodawlkp.biuletyn.net

Zamawiający dokona oceny spełnienia 
przez wykonawców warunków udziału w po-
stępowaniu metodą  „spełnia - nie spełnia” na 
podstawie oświadczeń i innych dokumentów 
załączonych przez wykonawcę do oferty.

Osoby upoważnione do kontaktów z wyko-
nawcami:

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

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

blicznych:
 -  Daniela Pawlak             -  Wydział Inwestycji 

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

20.08.2008 r. o godz. 10.00.         
Zamkniętą kopertę z oznaczeniem: Prze-

targ – destrukt Pierzchno - Nie otwierać przed 
20.08.2008 r.”, należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Środzie  Wielkopolskiej ul. Daszyń-
skiego 5 pok. 214 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej ul. Da-
szyńskiego 5  w dniu 20.08.2008 r. o godz. 11.00 
w pok. nr 207 (sala sesyjna).

Z-ca Burmistrza  
Miasta i Gminy Środa Wielkopolska

Rafał Piechowiak

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp.  tel.: 061 285-35-18, fax: 061 285-63-41   
e-mail: mpecwik@wp.pl, www.wodociagi-sroda.pl
ZATRUDNIMY:
• instalatorów sieci wodno-kanalizacyjnej
• elektryków do 1 kV
• automatyków
• osoby z wykształceniem zawodowym lub średnim technicznym
Wymagania:
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność oraz sumienność.
Oferujemy:
• stałą pracę na podstawie umowy o pracę,
• pełen pakiet socjalny,
• w firmie działa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa,
• firma posiada nowoczesny sprzęt,
• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie życiorysu oraz listu motywacyj-

nego w siedzibie firmy w godzinach od 7.00 do 15.00, lub o przesłanie pocztą na adres 
Spółki, bądź e-mail`em.

Informacji dodatkowych udziela kierownik Bogdan Kamiński tel. 0-697-991-473
Prosimy o dopisane następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych 
Dz.U.nr 133 poz.883 z poźn.zm.)”.

Średzki Biuletyn Samorządowy
Redaktor naczelny: Małgorzata Walasek, 

601-92-20-60, e-mail: redakcja@sroda.wlkp.pl,
Redakcja: Tomasz Tański, tel. (061) 286-77-06, 

Wydawca: Gmina Środa Wielkopolska, 
Skład, korekta i druk: Wydawnictwo „Kropka”, 

62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel 061 437-49-57 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

i poprawek w tekstach oraz listach. 
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

RSM informuje
Referat Spraw Mieszkaniowych Urzędu 

miejskiego informuje zainteresowane oso-
by, że we wrześniu odbędzie się weryfikacja 
wykazów osób oczekujących na mieszkanie 
komunalne i umieszczonych na wykazach 
osób uprawnionych do wynajmu lokalu 
komunalnego. Osoby umieszczone na w/w 
wykazach zobowiązane są w terminie do 
końca sierpnia b.r. dostarczyć dokumenty 
potwierdzające wysokość dochodów uzy-
skanych w miesiącach od lutego do końca 
lipca b.r.                                                       MW
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„VI ŚWIĘTO CEBULI  oraz  II  ŚWIĘTO ZIEMNIAKA”
HENRYKOWO 2008

w dniach 23-24 sierpnia 2008

Kontrola NIK w Urzędzie Miejskim

Woda w jeziorze 

W dniach od 13 czerwca do 10 lipca zosta-
ła  w Urzędzie Miejskim w Środzie przepro-
wadzona  kontrola. Organem kontrolują-
cym była Delegatura NIK w Poznaniu. Jej 
zakres  obejmował realizację projektów do-
tyczących elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej oraz Sieci Tele-
informatycznej Administracji Publicznej 
(STAP). Innymi słowy,  kontrola dotyczyła 
stopnia przygotowania Urzędu Miejskiego 
do załatwiania spraw mieszkańców drogą 
elektroniczną. Pierwszym i koniecznym 
elementem systemu takiej obsługi jest 
elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) 
oraz posiadanie certyfikatu podpisu kwa-
lifikowanego ze strony Urzędu. Zgodnie z 
przepisami, od 1 maja b.r. wszystkie urzędy 
mają obowiązek uruchomić ESP tak, aby 
mieszkańcy mogli swoje sprawy załatwiać 
przez internet. Chodzi przy tym nie tylko 
o możliwość złożenia pisma drogą elektro-
niczną, ale i uzyskania zwrotnie  decyzji. 
Obie strony muszą przy tym posiadać cer-
tyfikaty podpisu elektronicznego dla uwie-
rzytelnienia  osoby. W średzkim Urzędzie  
- przynajmniej na etapie wdrażania ESP 
– wyposażono w to uprawnienie 7 pracow-
ników. W praktyce oznacza to, że od 2 lipca 

mieszkańcy gminy mogą swoje sprawy za-
łatwiać drogą elektroniczną i tą samą drogą 
uzyskiwać decyzje – o ile posiadają pod-
pis elektroniczny. Dostęp do ESP uzyskać 
można poprzez stronę internetową gminy 
(WWW.sroda.wlkp.pl) oraz ze strony BIP 
(WWW.biuletyn.net/nt-bin/start.asp) pod ad-
resem (http://esp.sroda.wlkp/esp).Obecnie 
ponad połowa urzędów nie posiada jeszcze 
ESP mimo wymogów prawnych.  Kontrola 
NIK objęła również BIP, Biuletyn Informa-
cji Publicznej. Pozytywnie oceniono ESP i 
wyposażenie Urzędu w sprzęt komputero-
wy oraz szkolenia informatyczne pracowni-
ków. Zasugerowano przebudowę ESP tak, 
aby można było składać tą drogą pisma 
niekompletne, tj. bez podpisu kwalifikowa-
nego. Budzi to jednak w opinii ekspertów 
wątpliwości prawne. Drugi wniosek pokon-
trolny dotyczy rozszerzenia zakresu formu-
larzy dostępnych poprzez ESP. Na początek 
udostępniono 3 najczęściej stosowane, z 
czasem przewiduje się powiększenie pa-
kietu dostępnych w ESP druków. Trzeci z 
wniosków dotyczył uzupełnienia na BIP in-
formacji wymaganych ustawą o dostępie do 
informacji publicznej.  

MW

Ślub w „Cezarze”

W dniu 26 lipca b.r. w hotelu „Cezar” w Ko-
szutach odbył się ślub Moniki Pietrygi i Sła-
womira Woźniaka. I nie byłoby w tym fakcie 
nic wyjątkowego, gdyby nie to, że zgodnie z 
życzeniem państwa młodych ślubu udzie-
lił im, zgodnie z uprawnieniami, burmistrz 
Wojciech Ziętkowski. W hotelu „Cezar” od-
był się zarówno ślub cywilny, jak i wesele. 
W zgodnej opinii gości weselnych burmistrz 
Ziętkowski ceremonię poprowadził  uroczy-
ście, sprawnie i z wdziękiem, kierując ciepłe 
słowa do państwa młodych i pozostałych 
uczestników tej  uroczystości.                  MW

Informacja OSiR

Jak wyjaśnia Zbigniew Pajzderski, Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Środzie, w kąpieliskach objętych kontrola-
mi przez Inspektorat – a są to 3 kąpieliska: 
zbiornik retencyjny w Środzie oraz 2 ką-
pieliska w Zaniemyślu, nie ma zagrożenia 
drobnoustrojami chorobotwórczymi dla ką-
piących się. Wszystkie kąpieliska mają po-
dobne wyniki – tzn. są biologicznie czyste. 
Jedyny parametr odbiegający od normy to 
zmniejszona przejrzystość wody, która jed-
nak w niczym nie wpływa na zdrowie osób 
kąpiących się. 

MW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie 
Wlkp informuje, że na Pływalni Miejskiej 
przy ul. Paderewskego 27A od 5.08.2008r 

działa nowo otwarte solarium.
Cena za 1minutę wynosi 0,80zł.
Godziny otwarcia:
– od poniedziałku do soboty od godz. 7.00- 22.00
– w niedzielę i święta od godz. 9.00- 20.00
 Serdecznie zapraszamy!

Impreza odbywać się będzie tradycyjnie na terenie gospodarstwa rolnego Moniki i 
Michała Nowaków z Henrykowa ( 3 km od Środy Wlkp., przy trasie ŚRODA WLKP - 
WRZEŚNIA ). Przygotowane zostały poletka doświadczalne z 83 odmianami cebuli i 16 
odmianami ziemniaka 

Podczas imprezy będzie można zapoznać się z bogatą ofertą firm nasiennych (16 firm 
nasiennych, w tym polskie i zagraniczne ), a  firmy maszynowe zaprezentują swój no-
woczesny sprzęt.   

Program imprezy:
9.00 – rozpoczęcie
9.30 – oficjalne przywitanie gości
9.45 – 16.00 zwiedzanie poletek 
11.00 – 13.30 Wykłady specjalistów:
 SOBOTA 
−  inż. Ryszard Szkudlarek – Doradca Rolny, Poznań „Ochrona chemiczna cebuli”. 
− dr Tomasz Kleiber – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań „ Wybrane aspekty nawoże-

nia cebuli-nowości ze świata „
− dr Witlod Szczepaniak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań „Nawożenie ziemnia-

ków”
NIEDZIELA
−  inż. Ryszard Szkudlarek – Doradca Rolny, Poznań „Ochrona chemiczna cebuli”
− dr Tadeusz Gawlik – Doradca Rolny, Lubań  „Ogólna uprawa ziemniaków”
13.30 – 16.00  POKAZY POLOWE
●wymiana doświadczeń wśród rolników
●konkursy z nagrodami np. „kto zje najszybciej cebule”
Podczas Święta będzie można także porozmawiać z przedstawicielami : ODR-u Ze-

spół Doradczy powiatu średzkiego, ARiMR KRUS-u, Banku BGŻ .
Powierzchnia wystawy to około 8 ha ( poletka + powierzchnia wystawiennicza )
Na miejscu można będzie zakupić drzewka  i krzewy ozdobne oraz obrazy ręcznie 

haftowane.
Warto będzie spróbować swojskiego jedzenia – w jadłospisie: kaszanka z cebulką, 

kiełbaska, karkówka, pieczony prosiak, bułeczki cebulowe, ziemniaki w mundurkach i 
chłodne piwko z nalewką.

ZAPRASZAMY  SERDECZNIE - MIłA ATMOSFERA ZAPEWNIONA!
Szczegółowe informacje na stronie : www.henrykowo.pl  oraz  tel. 061-285-88-32

Monika Nowak
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Rozmowa z… Jackiem Piotrowskim
kustoszem Muzeum Ziemi Średzkiej
- Minęło kilka miesięcy Pana pracy na 

stanowisku kustosza Muzeum. Zapewne ma 
Pan już pewne refleksje i plany dotyczące 
organizacji i prowadzenia tej placówki…

- Rzeczywiście, pracuję tu od 1 kwietnia. 
Od pierwszych dni swojej pracy zdawałem 
sobie sprawę, że będę miał do rozwiąza-
nia kilka pilnych spraw i problemów. W 
pierwszej kolejności kadrowych. Zastałem 
wakat na stanowisku administracyjnym, 
gdyż ogłoszony wcześniej konkurs okazał 
się bezskuteczny. W dodatku zgon byłej 
księgowej skomplikował przekazanie ad-
ministracji kolejnej osobie. Była to trudna 
sytuacja, którą należało rozwiązać jak naj-
szybciej. Pierwszym posunięciem było za-
trudnienie p. Ilony Kubisiak. Konkurs na 
głównego księgowego nie wyłonił nikogo, 
obecnie trwa kolejny. Złożone 4 kandyda-
tury spełniają wymogi formalne i mam na-
dzieję, że od września będzie tu pracować 
na 1/4 etatu księgowy. Trzecia trudność 
kadrowa to potrzeba zatrudnienia pracow-
nika muzeum o kwalifikacjach historyka 
sztuki.  Obecnie na stażu pracuje u nas p. 
Romana Pawlak, której pierwszym dużym 
zadaniem jest opracowanie elektroniczne-
go inwentarza muzealiów. Prace są obec-
nie na półmetku. Staż p. Romany Pawlak 
będzie trwał do 10 października bieżącego 
roku. To jest zdecydowanie za krótko, aby 
nadrobić nawarstwione zaległości. Istnieje 
pilna potrzeba zwiększenia tego etatu z 1/4 
na przynajmniej 1/2 ze względu na spory 
zakres prac i spodziewane ich zwiększenie. 
Część godzin uzyskam z wewnętrznych 
przesunięć kadrowych, ale o środki na do-
datkowe 1/4 etatu trzeba będzie zwrócić się 
do Rady Miejskiej. 

- Dlaczego uważa Pan, że muzealnik bę-
dzie miał tak dużo pracy?

- W mojej ocenie Muzeum ma duży, a nie 
wykorzystany do końca potencjał. Planuję 
podjąć pewne działania, których jakość zale-
żeć będzie w znacznej mierze od jakości pra-
cy fachowca  - historyka sztuki. Po pierwsze, 
jednym z obszarów zainteresowania Mu-
zeum mogą być według mnie prace naukowe 
– m.in. opracowanie  zabytków znajdujących 
się  w samym Muzeum, jak  również prace 
poświęcone analizie zachowanego dziedzic-
twa kulturowego w naszym regionie. Po dru-
gie, sądzę, że powinniśmy organizować wy-
stawy czasowe – nie tylko dla przyjezdnych, 
ale i dla okolicznych mieszkańców, tak, aby 
do Muzeum powracali. Edukacja historycz-
na to przecież jedno z naszych głównych za-
dań. Po trzecie, widzę potrzebę i możliwość 
prowadzenia w regionie badań naukowych 
na potrzeby współpracy z lokalnym środo-
wiskiem kulturalnym. Chodzi mi o to, aby 
wniknąć w środowisko lokalne i ożywić je. 
Posiadanie pracownika merytorycznego jest 
warunkiem koniecznym rozwoju placówki. 

- Rozumiem, że sprawy kadrowe są pilne, 
ale chyba ma pan już także pewne plany 
odnośnie samego budynku i ekspozycji mu-
zealnej. Zapewne także i parku…

- Tak, oczywiście. Dokładne oględziny 
budynku pozwoliły stwierdzić, że pilnie 

potrzebny jest remont odtworzeniowy da-
chu i więźby dachowej. Pochodzi ona z po-
czątku XX wieku i jest zniszczona.  Trzeba 
będzie też wymienić gont. Z pewnością po-
trzebny będzie remont elewacji – tynki są 
zawilgocone, widoczne są liczne wysolenia. 
Przewiduję tutaj, że środki na to przedsię-
wzięcie pochodzić będą głównie z zewnątrz, 
a gmina zapewni tylko część nakładów.  W  
pomieszczeniach chciałbym stopniowo wy-
mienić podłogi – obecnie są to surowe  de-
ski ze świerka, pochodzące z lat 80-tych, 
poza tym planuję wymienić ogrodzenie i 
wyremontować kotłownię. 

- A ekspozycja? 
- Będę starał się ją odświeżyć. Większość 

to zbiory własne i depozyty z innych mu-
zeów. Obecnie przy okazji inwentaryzacji 
odnawiane są umowy depozytowe, a część 
będzie oddawana lub wymieniana na inne 
obiekty. Czyli – rewizja depozytów. Myślę, że 
uda mi się pozyskać ciekawsze eksponaty z 
Muzeum Narodowego w Poznaniu. Efekty 
tych prac będzie można oglądać raczej do-
piero w przyszłym roku, kiedy zakończą się 
porządki w magazynie, nastąpi remont tego  
pomieszczenia i przegląd części ekspozycji 
oraz zasobów magazynowych. Chciałbym 
jeszcze w tym roku udostępnić wystawę 
związaną z historią regionu. Liczę tu na 
współpracę ze szkołami, także w zakresie 
lekcji muzealnych z historii czy biologii. 
Szkołom średnim z kolei oferujemy możli-
wość odbywania praktyk – np. z kształtowa-
nia terenów zielonych w parku, co dla nas 
oznacza też wymierną korzyść. 

- A park? Był przedmiotem szczególnej 
troski poprzedniego kustosza…

- W parku będziemy kontynuować prace, 
bo są cenne i wartościowe. Pan Osyra zrobił 
tu bardzo dużo dobrej pracy i nie widzę po-
trzeby większych zmian. Idea dobra, wyko-
nanie też – nic, tylko pociągnąć to dalej. Je-
śli już mowa o parku, to na wolnym terenie 
widzę w przyszłości możliwość stworzenia 
dodatkowej powierzchni ekspozycyjnej, np. 
odtworzenia na miejscu dawnego spichle-
rza budynku, który mógłby wreszcie po-
mieścić kolekcję 4 powozów i sanie, maszy-
ny rolnicze i kuźnię.  Mogłyby tam znaleźć 
też miejsce materiały archeologiczne , po-
zyskiwane na terenie miasta i gminy oraz 
makieta dawnej Środy, jako owoc współpra-
cy z miejscową młodzieżą. 

- Ale przecież Muzeum jest nastawione 
na prezentację  miejscowego ziemiaństwa, 
gdzie tu inne typy zbiorów?

 - Ziemiańskość Muzeum pozostanie, 
choćby z racji typu przestrzeni architekto-
nicznej, ale jest to wąska formuła, a ja chcę, 
aby działalność Muzeum obejmowała całą 
lokalną tradycję historyczną. 

- A inne formy działalności kulturalnej? 
Sporo kontrowersji wzbudziła Fundacja, 
organizująca przy Muzeum imprezy otwar-
te i zamknięte.

- Imprezy będą kontynuowane. Dotych-
czasowa Fundacja nie współpracuje już z 
Muzeum, a ja nie widzę potrzeby tworzenia 
innych dodatkowych organizacji pomo-

cowych dla pracy Muzeum. Mamy cennik 
wynajmu sal, zatwierdzony przez Radę 
Miejską, zasady wynajmu są czytelne, 
działalność prowadzi wyłącznie Muzeum 
jako Muzeum. Chciałbym na zakończenie 
powiedzieć, że sytuacja w Muzeum jest 
typowo porządkowa, sporo spraw będzie 
jednak kontynuowanych, bo były dobrze 
prowadzone. Świetny klimat i stylowość 
ekspozycji potwierdzona jest przez  liczne 
publikacje i wydawnictwa. Park, niewąt-
pliwe osiągnięcie mojego poprzednika, za 
które otrzymał nagrodę Ministra Kultury 
za zasługi w ochronie i pielęgnacji zabyt-
kowych założeń ogrodowych. No i –  oprócz 
koncertów otwartych, przeznaczonych dla 
średzkiego środowiska – także imprezy 
zamknięte, organizowane przez inne insty-
tucje kultury,  bo one zapewniały bardzo 
dobrą promocję Muzeum w całej Polsce. 
Zatem – sporo pracy, a efekty ocenią miesz-
kańcy za jakiś czas.

MW

Zapisy do  
nowych oddziałów 
przedszkolnych
W związku z podpisaniem na 3 lata umowy 

wynajmu budynku przy ul. Berwińskiego i  
uruchomieniem dwóch nowych oddziałów 
przedszkolnych jest już przygotowana do-
kumentacja przetargowa. Remont zacznie 
się we wrześniu i obejmować będzie mini-
malny zakres prac budowlanych. Głównie 
będą to prace adaptacyjne.  Niedługo za-
cznie się jego remont, ale już teraz przyj-
mowane są zapisy. Nabór jest otwarty, to 
znaczy, że zgłaszać się mogą rodzice dzie-
ci zarówno tych, które nie zostały przyjęte 
wiosną (czyli z odwołań), jak i nowo zgło-
szonych. Od jesieni działać będą oddziały 
dla 3 i 4-latków jako filia Przedszkola nr 2 
„Osiedlowe Skrzaty”.  Karty zgłoszeniowe 
są do odbioru w Wydziale Oświaty w Urzę-
dzie Miejskim, wypełnione prosimy skła-
dać wyłącznie w Wydziale Oświaty, a nie 
w Przedszkolu nr 2. Warunkiem udziału w 
nowej rekrutacji jest wypełnienie nowych 
kart. Termin ich składania upłynie z dniem 
29 sierpnia b.r. Zajęcia rozpoczną się być 
może jeszcze w październiku.

MW
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III Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Środy Wielkopolskiej

Jeszcze tylko pamiątkowa fotka z bliskimi i … do zobaczenia za rok!

A to już najważniejszy moment –nagrody wręcza bur-
mistrz W. Ziętkowski, tu: dla najmłodszego uczestni-
ka zawodów

Z roku na rok na-
grody stają się coraz 
cięższe…

Komu mam  wręczyć puchary?

A oto czuwający od za-
plecza -  ratownicy…

…no i sędziowie

…opieka medyczna…

…łapanie odde-
chu na mecie

Koniec!

Ostatnie rady i pouczenia sędziów…

Start bywał trudny.

A to już otwarcie Maratonu, głos ma burmistrz W. Ziętkowski

Każdy zaczynał od zapisów i…

…wstępnego badania le-
karskiego


