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11 września 2008

GORĄCE TEMATY:
Nowy rok kulturalNy  

zaczyna się!
Ośrodek Kultury zainauguruje 
nowy sezon kulturalny koncer-
tem zespołu „Raz,dwa, trzy”, 
który wystąpi z repertuarem W. 
Młynarskiego w dniu 18 paź-
dziernika.

Wcześniej, 3 października, otwar-
ta zostanie wystawa fotograficz-
na – zaproszenie na str. 2
a najszybciej, bo  19 września, 
wybrać się można na koncert 
studni Poezji 

Miejska Biblioteka zaprasza na 
recital autorskich piosenek Pio-

Dożynki w Środzie  
– 31 sierpnia 2008

Tegoroczne Dożynki odbyły się w iście 
letniej, upalnej pogodzie. Zgromadzeni 
na Rynku mieszkańcy mogli obejrzeć sta-
re obrzędy, związane ze świętem plonów. 
Ich ważnym momentem było wręczenie 
gospodarzowi miasta, burmistrzowi W. 
Ziętkowskiemu, chleba wypieczonego z 
tegorocznej mąki, który zostal uroczyście 
podzielony wśród zebranych. Wręczenia 
dokonali  prowadzący obrzęd starostowie 
Dożynek. W tym roku byli to pani Krysty-
na Lipiecka z Mącznik i pan Maciej Orwat 
z Lorenki. Oboje prowadzą gospodarstwa 
rolne i godnie reprezentowali w tę nie-
dzielę wszystkich, którzy zakończyli żni-
wa w gminie. Cała uroczystość rozpoczęła 
się mszą św. na Rynku. którą odprawił ks. 
prałat Rawecki. Starostowie Dożynek pro-
wadzili dalszą część z pomocą zespołu “Po-

ligrodzianie”. Tańce, korowody i uroczyste 
przejścia z wieńcami obserwowało ok. 1000 
osób, w tym także przedstawiciele władz 
miasta i powiatu, zaproszeni goście, wszyst-
kie delegacje wieńcowe z gminy oraz dzieci 
ze szkół średzkich, a także licznie przybyli 
mieszkańcy. Po mszy i części obrzędowej 
nastąpił przemarsz na boisko treningowe 
OSiR, gdzie kolejne zespoły folklorystycz-
ne zaprezentowały swoje umiejętności (wię-
cej w fotoreportażu na str. 12). Wieczorem 
wystąpił zespół “Brathanki”, a całą uroczy-
stość zakończył pokaz confetti. 

Na terenie OSiR dla wszystkich chętnych 
rozstawiono stragany i stoiska konkursowe. 
Organizowano kiermasze. Dzięki pięknej 
pogodzie wszystko przebiegło zgodnie z 
planem. I tak zakończyła się ostatnia letnia 
impreza w tym roku...                               Mw
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Ze spotkań burmistrza
11.08. – Odbiór drogi w technologii destruk-

tu w Chwałkowie i Trzebisławkach
15.08. – Święto Zielarza , Klęka
           – Festyn w Pławcach
16.08. – Piknik Rodzinny w Jarosławcu
17.08. – Dożynki w Dominowie
19.08. – Powierzenie stanowisk nowym dy-

rektorom
20.08. – Odbiór oświetlenia w Nadziejecie
22.08. – Wręczenie strojów piłkarskich dla 

Polonii
23.08. – Święto cebuli i ziemniaka
          – Piknik w Lutyni, Zw. Inwalidów Na-

rządów Ruchu
           – Święto plonów w Połażejewie
24.08. – Dożynki w Nietrzanowie
27.08. – Uroczystość mianowania por. J. 

Tomczaka
28.08. – Sesja Rady Miejskiej
29-30.08. – Wyjazd do Henningsdorf
30.08. – Dożynki w Mącznikach (z-ca burmi-

strza R. Piechowiak)
31.08. – Dożynki w Środzie
1.09. – Złożenie kwiatów pod pomnikiem 

w rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej

 – nadanie imienia Szkole Podstawo-
wej w Starkówcu Pt.

3.09. – Spotkanie w siedzibie Usług Komu-
nalnych

4.09. – Przekazanie samochodów dla policji
5-08.09. – Wyjazd na targi rolne do La Capelle
6.09. – Otwarcie kestiwalu rockowego w OK 

(z-ca burmistrza R. Piechowiak)
7.09. – Dożynki w Zaniemyślu (z-ca burmi-

strza R. Piechowiak)

Z prac Rady Miejskiej

Powierzenia i pożegnania dla dyrektorów

Ośrodek Kultury  
zaprasza na wystawę:

Obrady XX sesji Rady Miejskiej odbyły 
się 28 sierpnia. W sesji uczestniczyło 18 na 
21 radnych.  Pierwsza część sesji poświęco-
na była sprawom proceduralnym – spraw-
dzaniu quorum, przyjęciu porządku obrad 
i protokołu z poprzedniej sesji. Następnie 
przewodniczący Rady poinformował zebra-
nych o pismach, które wpłynęły w okresie 
między sesyjnym – dotyczyły one m.in. 
prośby o zwiększenie terenu targowiska, 
sprzeciwu wobec decyzji Urzędu o nie wy-
tyczaniu drogi przez posesje przy ul. Witosa 
oraz informacje bieżące. Dalej przystąpio-
no do rozpatrywania złożonych projektów 
uchwał. I tak, na początek zajęto się sprawą 
pomocy finansowej dla powiatu w kwestii 
kosztów związanych z funkcjonowaniem 
sal dla klubów sportowych, zamontowa-
niem rolet na oknach sali w LO. Wywiąza-
ła się tu ożywiona dyskusja radnych co do 
zasadności takiej akurat pomocy , ale i co 
do zasadności dalszej pomocy w ogóle. W 
końcu uchwała nie została podjęta wskutek 
znacznego podzielenia się głosów radnych 
(6 było za, 5 przeciw, 4 wstrzymało się od 
głosu, a 3 osoby nie głosowały). Następny 
projekt uchwały, zmieniający wcześniejszą 
uchwałę w sprawie zestawienia przycho-
dów i wydatków GFOŚIGW w 2008 r. został 
za to zaakceptowany jednogłośnie. 

Trzeci z kolei projekt znów wywołał dys-
kusję, bo i problem , którego dotyczy, jest 
trudny, rozwiązań idealnych brakuje, a te, 
które są proponowane, w pewnym sen-
sie przecierają szlaki. Chodzi o koncepcję 
współpracy gmin w zakresie gospodarki od-
padami i wspólne przedsięwzięcia, mające 
na celu lepszą jej  organizację. W projekcie 
uchwały zawarto powierzenie gminie Jaro-
cin przygotowania i wykonania systemu go-
spodarki odpadami i osadami ściekowymi 
oraz budowy Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów z siedzibą w Witaszyczkach. Pro-
blem przybliżał radnym z-ca burmistrza R. 
Piechowiak, m.in. wyjaśniał, dlaczego poja-
wiają się w projekcie zmiany. Dyskutowano 
nad możliwością wpływania przez sygnata-
riuszy porozumienia na ceny odpadów, nad 
opłatami wnoszonymi przez gminy w imie-
niu każdego swojego mieszkańca oraz nad 
najlepszym sposobem zagospodarowania 
tych funduszy. Radnych niepokoiły kwestie 
prawne oraz czy istnieje ryzyko, że gmina 
Środa utraci wpływ na podejmowane w ra-
mach porozumienia decyzje. Ostatecznie 

jednak projekt tej uchwały przyjęto jedno-
głośnie. Kilka kolejnych projektów uchwał 
nie wzbudziło większych kontrowersji i 
zaakceptowano je jednogłośnie. Były to 
projekty w sprawie uchwalenia mpzp dla 
budowy dwutorowej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 400kV Kromolice-Pąt-
nów w części dotyczącej gminy Środa. Po-
tem – projekt w sprawie uchwalenia mpzp 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej we 
wsiach Zmysłowo i Staniszewo. I wreszcie 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
gminy Środa do Stowarzyszenia Lider Zie-
lonej Wielkopolski. Kolejny  przedłożony 
Radzie projekt uchwały dotyczył zmian w 
przyjętej na 2008 rok uchwale budżetowej. 
Jak zwykle, te kwestie  wywołały dyskusję 
radnych. Poprawki dotyczyły m.in.  prze-
sunięć kwot z remontu Ratusza na inne 
cele – na cmentarz, zakup energii i kino 
„Baszta”. Zmieniono także zaplanowany 
wcześniej zakup 3 samochodów dla policji 
na zakup tylko 2 pojazdów. Inne poprawki 
dotyczyły inwestycji związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej w Środzie – pewne 
wydatki zostały zmniejszone, natomiast 
źródłem finansowania całości stała się gmi-
na Środa, a nie także GFOŚiGW. W sumie 
dyskusja skupiała się na zasadności każdej 
propozycji oraz ogólnie funkcjonowaniu 
budżetu. Omawiano także sformułowania, 
zapisy i sprawy formalne. Zarówno radni, 
jak i przedstawiciele władz miasta wyrażali 
swoje uwagi co do trudności i ograniczeń 
w uzyskiwaniu dofinansowań zewnętrz-
nych do inwestycji gminnych i rozważali 
rożne możliwości znalezienia środków we 
własnym zakresie. Na koniec jednak pro-
pozycje poprawek do uchwały budżetowej 
jednogłośnie przyjęli. W następnej części 
radni zajęli się propozycjami zmian w re-
gulaminie ustanawiania i nadawania me-
dalu honorowego „Ad valorem” i zgodzono 
się na poprawki co do sposobu zgłaszania 
kandydatów. Ostatnie dwa projekty uchwał 
dotyczyły spraw związanych z gospodarką 
nieruchomościami. I tak, najpierw jedno-
głośnie przyjęto projekt uchwały w spra-
wie nabycia przez gminę nieruchomości w 
Trzebisławkach, a potem  - też jednogłośnie 
– w sprawie sprzedaży nieruchomości nie-
zabudowanej przy ul. Harcerskiej.

W dalszej części nastąpiło sprawozda-
nie burmistrza z działalności w okresie 
między sesjami, interpelacji radnych 
nie było, za to w zapytaniach rozważano 
kwestię dodatkowego wywieszania flag 
w mieście i na urzędach przy okazji rocz-
nic powstania warszawskiego i powstania 
wielkopolskiego. Pytano o sprawę klęski 
suszy – wiadomo, że dokumentacja trafiła 
do wojewody i oczekuje się na decyzję. . 
Na koniec wreszcie w wolnych głosach z 
sali padło pytanie o kanalizację w rejonie 
ulic Kosynierów i Mickiewicza. Poruszono 
kwestię zainstalowanych pomp, ciągną-
cych wodę z jeziora średzkiego i trzciny, 
zarastającej brzegi. Dalej – sprawy perso-
nalne pomiędzy samorządowcami, które 
dotyczyły spraw prywatnych.  Na koniec 
sesję zakończono.

Mw

W dniu 19 sierpnia burmistrz miasta Woj-
ciech Ziętkowski wręczył powierzenia dla 
dyrektorów szkół w gminie Środa Wielko-
polska. 

W wyniku przeprowadzonego konkursu 
na dyrektora  Gimnazjum nr 1 oraz  Szkoły 
Podstawowej w Starkówcu Piątkowskm po-
wierzenia na 5 lat otrzymali Jadwiga Wie-
land oraz Stanisław Kalicki. 

Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej Stani-
sławowi Pyrzykowi burmistrz W. Ziętkow-

ski  przedłużył powierzenie na kolejne 5 
lat. 

Jednocześnie na emeryturę przeszedł do-
tychczasowy dyrektor Gimnazjum nr 1 An-
drzej Gniotowski, który nie przystępował 
do konkursu.

Od 1 września nadzór pedagogiczny nad 
jednostkami oświatowymi prowadzonymi 
przez Gminę Środa Wielkopolska ma nowy 
wizytator z Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu. Jest nim Sławomir Nowaczyk. 

tt

Ośrodek Kultury w Środzie ma przy-
jemność zaprosić na przegląd twórczości 
członków Stowarzyszenia Twórców i Sym-
patyków Kultury przy KWP w Poznaniu 
„FOTO-STiSK”

Otwarcie wystawy odbędzie się 3 paź-
dziernika 2008 w Ośrodku Kultury w Śro-
dzie Wlkp. Wystawa będzie dostępna przez 
miesiąc. Jej tematem przewodnim jest 
przyroda. Będzie można zobaczyć zdjęcia z 
dziedzin: reportaż, makro, krajobraz, zdję-
cia studyjne.                                               kk
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Remonty w szkołach i przedszkolach samorządowych

Informacje Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

Recital Piotra  
Bakala w bibliotece

Lato to zwykle dla szkół i przedszkoli  go-
rący sezon remontowy. Nie inaczej było i w 
tym roku.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wiel-
kopolskiej wykonała w okresie wakacyjnym:
remont pracowni komputerowej, malowanie 
izb lekcyjnych i gabinetu pielęgniarki, prace 
elektryczne w budynku głównym oraz filii. W 
sali gimnastycznej cyklinowano i malowano 

parkiet. Na zewnątrz budyn-
ku położono  płytki  pod wiatą 
i na schodach zewnętrznych 
od boiska. Łączny koszt wy-
konanych remontów wyniósł 
55 tys. zł

Z kolei w  Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w 
Słupi Wielkiej wykonano:ma-
lowanie korytarzy, wymianę 
drzwi frontowych i 3  dużych  
okien, wymianę oświetlenia i 
remont dachu za łączną kwotę 
40 tys. zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Środzie w czasie wakacji od-
nowiono ściany w  2 klasach i 
korytarz szkoły na parterze za 
niecałe 25 tys. zł, a do końca 

roku planuje się wymianę rynien na budynku 
szkoły za 20 tys. zł. 

W Gimnazjum nr 1 dobiegł końca remont 
WC, który obejmował położenie nowych pły-
tek, instalacje elektryczne i wod. – kan. Malo-
wano 2  pomieszczenia ,  odnowiono parkiet 
i instalacje elektryczne. Dodatkowo osuszano  
zawilgocone  ściany  i malowano je. 

W dniu 25 września (czwartek) o godz. 
17.00  Miejska Biblioteka Publiczna  roz-
poczyna nowy sezon kulturalny recitalem 
Piotra Bakala. 

Jest on znanym poetą, autorem, kompozy-
torem i piosenkarzem, organizatorem licz-
nych koncertów i festiwali, a także dzien-
nikarzem i autorem audycji radiowych. W 
latach 70-tych związany z w-wskim klubem 
„Hybrydy”, autor audycji „Śpiewać poezję” 
w Programie III PR. Autor licznych recenzji, 
artykułów i wywiadów, członek jury przeglą-
dów i festiwali w Polsce i za granicą. Przez 6 
lat we Francji, gdzie brał udział we francu-
skich festiwalach i pracował we francuskim 
radio, organizator koncertów  we Francji.

Obecnie przygotowuje się do wydania 
trzeciej już płyty z własnymi piosenkami. 

Podczas swojego autorskiego recitalu w 
bibliotece zaprezentuje słuchaczom utwory z 
poprzednich płyt oraz nienagrane jeszcze no-
wości. Muzycznie będzie to propozycja bar-
dzo różnorodna – od ballad przez bossa novę, 
swing, folk aż po utwory rockowe . Świetne 
literacko teksty, osobiste treści, dobra muzy-
ka i klimat wykonania – to sprawia, że są to 
utwory poza modą i nigdy się nie starzejące. 
Zapraszamy serdecznie na wrześniowe popo-
łudnie do sali MBP!                                      Mw

Lato w obiektach gminnych
W okresie wakacji letnich na terenie gmi-

ny zorganizowane zostały bezpłatne półko-
lonie letnie na obiektach Ośrodka Kultury, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na świetli-
cach socjoterapeutycznych.Dofinansowano 
również inne formy wypoczynku (obozy, ko-
lonie itp.) organizowane  przez stowarzysze-
nia, organizacje sportowe i parafie.   

sieć monitoringu wizyjnego
Rozstrzygnięty został wniosek złożony do 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu na dofinan-
sowanie powstania sieci monitoringu wizyj-
nego w dwóch szkołach podstawowych: 

1)  Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami 
integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej

2) Szkole Podstawowej w Starkówcu Piąt-
kowskim.

Gmina Środa otrzymała 100% kwoty, o 
którą się ubiegała, czyli ponad 20 tys. zł. 
Pozostałe 20 % wartości całego projektu sfi-
nansują ze środków własnych ww. placówki.

W związku z przyznanymi środkami finan-
sowymi do końca br. w szkołach powstaną 
systemy monitoringu wizyjnego w ramach 
rządowego programu wspierania w latach 
2007-2009 organów prowadzących w zapew-
nieniu bezpiecznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki w publicznych szkołach i 
placówkach.

stypendia szkolne
Do 15 września br. w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Środa, 
przyjmowane będą wnioski o przyzna-
nie stypendium szkolnego na rok szkolny 
2008/2009. Dla pozostałych uczniów wnioski 
są przygotowane do odebrania w Wydziale 
Oświaty, Kultury i Sportu – pok. 135 Urzędu 
Miejskiego. Podobnie jak w roku ubiegłym, 

wraz z wnioskiem należy dostarczyć odpo-
wiednie zaświadczenia dotyczące dochodów 
członków rodziny ucznia ubiegającego się 
o stypendium. W rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z 2004r. określono zweryfikowane 
kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie 
w kwocie 351 zł.

Dofinansowanie podręczników
Do 26 września należy składać wnio-

ski w szkołach na dofinansowanie zakupu 
podręczników dla dzieci rozpoczynających 
obowiązkowe roczne przygotowanie przed-
szkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły 
podstawowej. 

Celem programu jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 
edukacyjnego uczniów przez dofinansowa-
nie zakupu podręczników dla dzieci rozpo-
czynających w roku szkolnym 2008/2009 
obowiązkowe roczne przygotowanie przed-
szkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły 
podstawowej.

Program skierowany jest do dzieci pocho-
dzących z rodzin spełniających kryterium 
dochodowe, podobnie jak do stypendium 
szkolnego wynosi ono 351 zł.  

Dofinansowanie zakupu podręczników bę-
dzie wynosić: 

dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe 
roczne przygotowanie przedszkolne do kwo-
ty 70 zł 

dla uczniów klas I szkół podstawowych do 
kwoty 130 zł 

dla uczniów klas II szkół podstawowych do 
kwoty 150 zł 

dla uczniów klas III szkół podstawowych 
do kwoty 170 zł

tt

Łączny koszt remontu wyniósł 67 tys. zł
W Gimnazjum nr 2 wykonano remont po-

sadzki w sali lekcyjnej i położenie płytek. 
Poza tym malowano  2  izby lekcyjne  i inne 
pomieszczenia. 

Łączny koszt tych prac to  7,5 tys. zł.
W Szkole Podstawowej w Pławcach poma-

lowano kuchnię oraz wykonano konserwację 
sprzętu elektronicznego za łączną kwotę oko-
ło 5 tys. zł

W Starkówcu Piątkowskim wymieniono 
drzwi główne na holu za 11 tys. zł oraz wyko-
nano niezbędne drobne naprawy w budyn-
kach w Starkówcu oraz Brodowie.

W Szkole Podstawowej w Jarosławcu doko-
nano malowania oraz wymiany 4 szt. okien za 
łączną kwotę niecałych 10 tys. zł

W Przedszkolu  nr 1 wykonano remont 
generalny jednej z sal (oddziału) i adaptację 
pralni na pokój nauczycielski. Łączna wartośc 
tych prac to 20 tys. zł   

W Przedszkolu nr 2 „Osiedlowe Skrzaty” 
wymieniono okna w pomieszczeniach gospo-
darczych, na klatce schodowej, w  łazience 
oraz piwnicy, wyremontowano łazienkę dla 
dzieci (zdj.)  oraz łazienkę dla personelu za 
łączną kwotę 80 tys. zł

W Przedszkolu  nr 3 zostało pomalowanych 
kilka pomieszczeń, wykonano remont kapi-
talny kuchenki oddziałowej oraz wykonano 
remont częściowy piwnicy od strony ogrodu 
przedszkola za łączną kwotę 33 tys. zł

W Przedszkolu Nr 4 wymieniono instala-
cję elektryczną, stolarkę drzwiową oraz wy-
konano drobne malowania za łączną kwotę 
35 tys. zł.                                                       tt
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Informacja Referatu Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Środzie podpisał umowę z Polskim Towarzystwem Rejestracji 
i Identyfikacji Zwierząt z Gdańska na przeprowadzenie akcji czipowania psów oraz 
opracowanie bazy danych. Akcja ta przeprowadzana będzie za pośrednictwem lekarzy 
weterynarii w 4 podanych punktach. Uzyskana baza danych włączona będzie do sieci 
ogólno europejskiej i ułatwi podróżowanie za granicę z psem. Z kolei dla Straży Miej-
skiej, schroniska i lekarzy weterynarii będzie to miało znaczenie przy poszukiwaniu 
psów, ich wypadkach czy wyłapywaniu bezpańskich zwierząt. 

W tym roku zaplanowano wszczepienie ok. 1000 czipów, a akcja kontynuowana bę-
dzie w roku przyszłym. Właściciele psów będą zobowiązani do informowania o zmia-
nach dotyczących zwierzęcia. Koszty operacji ponosi w całości Urząd Miejski. Jest ona 
obowiązkowa – mówi o tym „Regulamin utrzymania porządku i czystości”. Czytnikami 
czipów dysponować będzie Straż Miejska oraz weterynarze i schronisko dla zwierząt.  

Mw

Odpady – wspólnie 
czy każdy sobie…?
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej dysku-

towano dość długo nad projektem uchwały 
powierzającej gminie Jarocin przygotowanie 
i wykonanie zorganizowania systemu gospo-
darki odpadami i osadami ściekowymi dla 
17 gmin, które zawiązały porozumienie dla 
wspólnego działania.  Problem śmieci do-
tyczy każdego, to oczywiste. Narasta, to też 
widać gołym okiem w mieście. Jest kosztow-
ny, trudny do rozwiązania, to wie każdy, kto 
patrzy na rachunki za wywóz śmieci z pose-
sji.  Proste pytanie brzmi zatem – co dalej 
ze śmieciami? I czy lepiej działać razem czy 
osobno?

 Z wielu względów (m.in. z powodu kosz-
tów, zanieczyszczania środowiska przez licz-
ne wysypiska, niezbędnych maszyn i techno-
logii) samorządowcy z 17 gmin, w tym Środy, 
uznali, że lepiej będzie współpracować. Kwe-
stię gospodarki odpadami regulują przepisy 
wyższego rzędu i wg programu wojewódz-
kiego gmina Środa przydzielona została do 
obszaru działania przyszłego Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów w Jarocinie z siedzi-
ba w Witaszyczkach. W tej sytuacji Jarocin 
przejął inicjatywę i organizuje spotkania z 
przedstawicielami owych 17 gmin w celu 
wypracowania koncepcji działania całego 
systemu gospodarki odpadami na naszym te-
renie. Całość obecnie jest w fazie wstępnej do 
przygotowania projektu, który ma umożliwić 
pozyskanie środków z zewnątrz. W tym celu 
gminy muszą upoważnić przedstawicieli w 
osobach wójtów i burmistrzów do podpisania 
stosownego  porozumienia. W chwili obecnej 
trwają prace nad doprecyzowaniem poro-
zumienia. Do końca roku z budżetu każdej 
gminy uczestniczącej we wspólnym przed-
sięwzięciu  przekazane będzie po 0,50 zł od 
mieszkańca gminy (ze Środy jest to kwota ok. 
15 tys. zł) . Fundusz ten ma być przeznaczony 
na opracowanie dokumentacji projektowej. 
Rola Środy w porozumieniu jest istotna jako 
dużej gminy, tym niemniej całość działalno-
ści obsługiwać ma utworzona na te potrzeby 
spółka. W interesie Środy jest włączenie się 
w te prace, gdyż wysypisko w Nadziejewie 
może działać jeszcze 9 lat, a tempo jego zapeł-
niania wskazuje, ze możliwości składowania 
wyczerpią się jeszcze szybciej. 

Mw

Coraz bliżej  
do końca  
remontu kina
Przyznane  na ostatniej sesji Rady Miej-

skiej środki w kwocie 280 tys. złotych po-
zwolą dokończyć remont kina wewnątrz 
na dole. Za środki te wykonany zostanie 
remont generalny holu, gdzie powstaną 3 
toalety (w tym 1 dla niepełnosprawnych), 
szatnia, kasa i pomieszczenie admini-
stracyjno-gospodarcze oraz kawiarenka. 
Koniec tych robót planuje się na koniec 
roku. Na razie ogłoszono przetarg na ich 
wykonanie.                                           Mw



�www.sroda.wlkp.plwrzesień 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

Burmistrz miasta Środa Wielkopolska

Gen. Jan Henryk Dąbrowski  patronem 
Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim

Sztuczna trawa  
to nie wszystko
Na boisku do hokeja trwają prace ziem-

ne, przygotowujące teren pod położenie 
sztucznej trawy. Po wyrównaniu boiska 
ułożone zostaną warstwy granulatów, 
tłucznia różnej grubości i drenażu. Prace 
posuwają się zgodnie z harmonogramem, 
czemu sprzyja dobra pogoda. Niestety, do 
tego boiska brakuje jednak szatni. Podej-
mowane są rozwiązania doraźne, ale pro-
blem solidnego zaplecza pozostaje. Sprawa 
jest pilna o tyle, że powstają nowe drużyny, 
rośnie liczba dzieci uczących się gry, dlate-
go dyrektor OSiR rozważa różne możliwo-
ści, m.in. za względu na szybki efekt w grę 
wchodzi leasing kontenerów socjalnych i 
sanitarnych (4 szatnie, 2 węzły sanitarne). 
Dodatkowy problem stanowią rosnące przy 
nowej płycie drzewa – duże, piękne, ale 
niszczące nowe boisko opadającymi liśćmi. 
Niestety, nie da się usunąć ich stamtąd od-
kurzaczem lub wygrabić – uszkodziłoby to 
nawierzchnię sztucznej trawy. W związku z 
tym złożony został wniosek o wycinkę tych 
drzew. Są to morwy, dzika grusza i lipa. Na 
ich miejsce posadzone mają być krzewy 
iglaste.                                                       Mw

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej 
wywieszone zostały do dnia 24 września 
2008 r. wykaz niżej opisanych nierucho-
mości :

- położonej w Środzie Wielkopolskiej 
przy ul. Harcerskiej , oznaczonej nr geod. 
3230/15 obszaru 0,0598 ha , przeznaczonej 
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego.

   Po dniu 15 października 2008 r. ogło-
szony zostanie przetarg na sprzedaż ww. 
nieruchomości,

-  rolnych przeznaczonych do oddania 
w użytkowanie na rzecz nauczycieli za-
trudnionych na rerenach wiejskich oraz 
nauczycieli którzy przeszli na emeryturę 
lub rentę,  zgodnie z art.56 ust.1 „Karty 
Nauczyciela” oraz zabudowanej, przezna-
czonej do  wydzierżawienia tj.:

- działki położonej w Brodowie, oznaczo-
nej nr geod. 144 o powierzchni 1,2750 ha, 

- działki położonej w Pławcach, oznaczo-
nej nr geod.32/5 o powierzchni 0,9952 ha

  i działki nr geod.54/2 o powierzchni 
0,2400 ha,

- działki położonej w Podgaju, oznaczo-
nej nr geod. 101/7 o powierzchni 0,2500 ha

  i działki  nr geod. 101/9 o powierzchni 
0,1891 ha, 

- działki położnej w  Annopolu, oznaczo-
nej nr geod.60 o powierzchni 1,9800 ha, 

- działki położonej w Słupi Wielkiej, 
oznaczonej nr geod. 45 o powierzchni 
1,2200 ha,

- działki położonej w Starkówcu Piątkow-
skim, oznaczonej nr geod. 15/1 o powierzch-
ni 0,7500 ha i działki nr 15/4 o powierzchni 
0,3435 ha, 

- działki położonej w Szlachcinie, ozna-
czonej nr geod. 89/5 o powierzchni 0,4524 
ha i działki nr 88/2 o powierzchni 0,2500 
ha, 

- działki położonej w  Tadeuszewie, ozna-

czonej nr geod. 18/2 o powierzchni 0,5000 
ha, 

- działki położonej w  Winnej Górze, 
oznaczonej nr geod. 109/2 o powierzchni 
0,7500 ha, 

- działki położonej w Zielnikach, ozna-
czonej nr geod. 65/3 o powierzchni 0,2500 
ha, 

- położonej w Środzie Wielkopolskiej 
przy ul. Dąbrowskiego 3, zabudowanej 
zespołem obiektów handlowych, oznaczo-
nej nr geod. 1781/1, na której przeznacza 
się do wydzierżawienia teren  pod pawilo-
nem handlowym o powierzchni 75 m2.

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

z up. burmistrza 
Rafał Piechowiak

z-ca burmistrza miasta

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
2008/2009 w Szkole Podstawowej  w Star-
kówcu Piątkowskim odbyło się nieco ina-
czej, niż zwykle. Tego dnia nadano szkole 
imię generała Jana Henryka Dąbrowskiego 
i wręczono sztandar. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w ko-

ściele parafialnym w Winnej 
Górze, gdzie spoczywa gen. 
J.H. Dąbrowski. Euchary-
stię w intencji uczniów, ro-
dziców, pracowników szkoły 
i naszego patrona sprawował 
biskup gnieźnieński Woj-
ciech Polak. Podczas mszy 
został poświęcony sztandar 
szkoły z wizerunkiem nasze-
go patrona. 

Do wszystkich zebranych 
biskup skierował znamien-
ne słowa papieża Jana Paw-
ła II: „Prawdziwie wielkim 
człowiekiem jest ten, kto 
chce się uczyć”.

Na zakończenie delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów 
oraz znicze przy grobie ge-
nerała  i odśpiewano podnio-
słą pieśń „Boże, coś Polskę”. 

Druga część uroczystości 
miała miejsce w szkole, gdzie 
wszyscy zebrani wzięli udział 
w odsłonięciu oraz poświęce-
niu tablicy i płaskorzeźby z 
wizerunkiem gen. Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego, ufundo-
wanych przez Urząd Miejski 
w Środzie Wlkp. 

Następnie zaproszenii go-
ście zabrali głos, gratulując 
wyboru patrona oraz życzy-
li gronu nauczycielskiemu 

dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno 
– wychowawczej. 

Całość zakończyła się montażem słowno – 
muzycznym w wykonaniu uczniów naszej szko-
ły pod tytułem: „Marsz, marsz Dąbrowski…” 

Jk
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Fundusz Alimentacyjny
Ustawą z dnia 18 lipca 1974 r. utworzo-

ny został Fundusz Alimentacyjny, mający 
na celu wzmożenie opieki nad dziećmi i 
innymi osobami, z powodu niemożności 
wyegzekwowania świadczeń alimentacyj-
nych oraz zwiększenia odpowiedzialności 
osób zobowiązanych do alimentacji. Re-
alizatorem świadczeń alimentacyjnych do 
2004 roku był Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych.

W rok po likwidacji Funduszu Alimen-
tacyjnego, mając na uwadze dobro głów-
nie dzieci i innych osób uprawnionych do 
alimentów, a znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej, sejm chwalił ustawę 
z dn. 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r., 
Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), której realiza-
torem został Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Środzie Wielkopolskiej. Tym samym 
najniżej uposażone rodziny otrzymały 
wsparcie finansowe w formie zaliczki ali-
mentacyjnej. 

Jednak już od co najmniej 2 lat ustawo-
dawcy (zarówno rząd, jak i liczni posło-
wie) deklarowali swoje poparcie dla idei 
powrotu Funduszu. I tak w dniu 7 wrze-
śnia 2007 roku sejm uchwalił ustawę o 
pomocy osobom uprawnionym do alimen-
tów (Dz. U. 192, poz. 1378, z późn. zm.), 
która reaktywuje Fundusz Alimentacyjny 
począwszy od dnia 1 października 2008r. 
Tym samym z dniem 30 września 2008 r. 
przestaje obowiązywać wymieniana wcze-
śniej ustawa z 2005 r. 

Zarządzeniem burmistrza miasta W.  
Ziętkowskiego z dnia 13 sierpnia br. reali-
zatorem ustawy o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów pozostaje Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

 Podstawowe informacje o zasadach ko-
rzystania ze świadczeń przyznawanych                         
z funduszu alimentacyjnego od 1 paź-
dziernika 2008 rok

1. Komu przysługiwać będą świadcze-
nia z Funduszu Alimentacyjnego?

Osobą uprawnioną do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego (w skrócie: świad-
czenie z FA) jest dziecko, które ma zasą-
dzone od rodzica alimenty (mogą to być 
również alimenty na podstawie ugody 
zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja 
alimentów jest bezskuteczna.

 Świadczenia z FA przysługują na dziec-
ko do ukończenia przez nie 18 lat. Na 
dziecko starsze świadczenia przysługu-
ją do ukończenia 25 lat pod warunkiem, 
że uczy się w ono szkole lub szkole wyż-
szej. Na dziecko posiadające orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
którego rodzic nie płaci zasądzonych ali-
mentów, świadczenia przysługują bez 
względu na wiek dziecka. 

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w 
okresie dwóch miesięcy przed złożeniem 
wniosku o świadczenie z FA komornik 
nie wyegzekwował pełnej należności z 
tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 
alimentacyjnych. Bezskuteczność egze-
kucji potwierdza komornik sądowy od-
powiednim zaświadczeniem. Można je od 

komornika uzyskać samemu lub wystą-
pić o ich uzyskanie przez organ właściwy 
wierzyciela tj.: urząd gminy lub ośrodek 
pomocy społecznej, w którym osoba ubie-
ga się o świadczenie z FA (w jednych gmi-
nach świadczenie przyznaje urząd gminy 
w innych ośrodek pomocy społecznej). 
 W przypadku, gdy egzekucja alimentów 
nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłuż-
nik mieszka za granicą, w celu potwier-
dzenia bezskuteczności egzekucji, do 
wniosku o przyznanie świadczenia z FA 
wnioskodawca musi dołączyć odpowied-
nie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub 
innego właściwego sądu) lub zagranicznej 
instytucji egzekucyjnej, potwierdzające 
bezskuteczność egzekucji zasądzonych 
alimentów lub niemożność prowadzenia 
egzekucji.

Aby nabyć prawo do świadczenia z FA 
dziecko, które ma zasądzone alimenty nie 
musi być wychowywane przez rodzica sa-
motnie. Prawo do świadczenia z FA przy-
sługuje też na dzieci wychowywane przez 
rodzica, który zawarł kolejny związek mał-
żeński, żyje w nieformalnym związku lub 
mąż/żona nie płaci zasądzonych alimen-
tów. W takich przypadkach rodzic zobo-
wiązany do alimentacji nie jest wliczany 
do składu rodziny, więc jego dochód nie 
jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy 
rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

1. Dochód uprawniający do świadczeń.
Prawo do świadczenia z FA przysługu-

je, jeżeli przeciętny miesięczny dochód 
netto na osobę w rodzinie w roku poprze-
dzającym okres zasiłkowy nie przekracza 
725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z 
FA na okres od 1 października 2008 r. do 
30 września  2009 r. brany jest pod uwagę 
dochód uzyskany przez członków rodzi-
ny w 2007 r., potwierdzony zaświadcze-
niem wydanym przez Urząd Skarbowy. 
Przeciętny miesięczny dochód na osobę w 
rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę 
dochodu uzyskanego przez wszystkich 
członków rodziny w roku 2007, przez 12, 
czyli przez liczbę miesięcy w roku, a na-
stępnie przez liczbę członków rodziny.  
W odróżnieniu od ustalania dochodu dla 
potrzeb przyznania świadczeń rodzin-
nych, zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów usta-
lając prawo do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na okresy zasiłkowe od 
dnia 1 października  2008 r. do dnia 30 
września 2009 r. i od dnia 1 października 
2009 r. do dnia 30 września  2010 r., do do-
chodu rodziny nie wlicza się otrzymanych 
w 2007 r. i w 2008 r. zaliczek alimentacyj-
nych.

3.Wysokość świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie 
bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie 
mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każ-
de z uprawnionych do alimentów dzieci.

6. Okres otrzymywania świadczeń, 
kiedy złożyć wniosek. Świadczenia z 
FA przyznawane są na tzw. okresy za-
siłkowe, trwające 12 miesięcy – od dnia 
1 października do 30 września następ-

nego roku kalendarzowego. Jednak 
wnioski o przyznanie świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego osoby zaintere-
sowane mogą składać już od 1 sierpnia. 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres zasiłkowy złożyły wniosek 
wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, 
ustalenie prawa do świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za październik 
nastąpi do dnia 31 października 2008 r. 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami w 
okresie od dnia 1 września do dnia 31 paź-
dziernika, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za paździer-
nik nastąpi do dnia 30 listopada 2008 r.

9.Gdzie złożyć wniosek o świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego? Wniosek o 
przyznanie świadczeń z FA, w odróżnieniu 
od wniosku o przyznanie zaliczki alimenta-
cyjnej, należy złożyć nie u komornika pro-
wadzącego postępowanie egzekucyjne, lecz 
bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej 
właściwym ze względu na miejsce zamiesz-
kania osoby ubiegającej się o świadczenie, 
jeżeli w danej gminie ośrodek ten realizuje 
świadczenia z FA. Formularze wniosków 
udostępnia ośrodek pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie 
Wielkopolskiej z dniem 13 sierpnia 2008 r. 
rozpoczął intensywne prace organizacyj-
ne związane z wdrożeniem przedmioto-
wej ustawy. Realizatorem ustawy w OPS 
została Sekcja Świadczeń Rodzinnych i w 
chwili obecnej przyjmuje już wnioski od 
osób uprawnionych do świadczeń alimen-
tacyjnych. Realizacja nowej ustawy (obok 
równolegle realizowanej ustawy o pomocy 
społecznej oraz ustawy o świadczeniach 
rodzinnych) wymusza konieczność dzia-
łań reorganizacyjnych, aby móc sprawnie 
wywiązać się z wszelkich nałożonych obo-
wiązków. W pierwszej kolejności dostoso-
wane zostały godziny przyjęć wniosków 
tak, aby ułatwić dostęp wszystkim klien-
tom, w tym osobom pracującym.

Wnioski o ustalenie prawa:
1.do świadczeń rodzinnych przyjmowa-

ne są: 
- poniedziałki od 13:00 do 18:00
- wtorki, środy, czwartki, piątki od 11:00 

do 15:00
2. do świadczeń z funduszu alimenta-

cyjnego przyjmowane są:
- poniedziałki od 10:00 do 13:00
- wtorki, środy, czwartki, piątki od 7:00 

do 11:00
Dodatkowo Ośrodek Pomocy Społecznej 

opracował we własnym zakresie informa-
cję o podstawowych dokumentach, które 
należy dołączyć do wniosku o ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego. Informacja załączona jest do 
wniosku, a zapoznanie się z nią i zastoso-
wanie do zawartych we wniosku wskazó-
wek znacznie ułatwi wnioskodawcy pra-
widłowe załatwienie sprawy.

Danuta Wieczorek
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Wypożyczalnia dla Dzieci  
- kolorowa jak z bajki

Wyjazd władz miasta  
i powiatu do Henningsdorf

Świadczenia 
rodzinne

W dniach 29-30 sierpnia b.r. gośćmi na 
dorocznym święcie „Dni Henningsdorfu” 
byli  wśród delegacji samorządowych także 
i  przedstawiciele Środy – burmistrz W. Zięt-
kowski i starosta P. Piekarski. 

Henningsdorf jest zaprzyjaźnionym mia-
stem w Niemczech, z którym rozwija się od 
2 lat współpraca i wymiana kulturalna. W 
zeszłym roku odbyła się wizyta oficjalna, 
tym razem Środa zaprezentowała się od 
strony kulturalnej – pojechała tam również 
Średzka Orkiestra Akordeonowa, Wystąpiła 
ona z 1,5 godzinnym koncertem, który tak 

spodobał się Niemcom, że żywiołowo reago-
wali i tańczyli przed sceną. Ze względu na 
Dożynki obaj samorządowcy wrócili wcze-
śniej, ale wyrażali zadowolenie z przepro-
wadzonych  rozmów.  Współpraca pomiędzy 
oboma miastami ma polegać na wymianie 
doświadczeń i przygotowaniu wspólnych 
projektów z udziałem funduszy unijnych, 
a także na wymianie kulturalnej. Teraz 
czekamy na rewizytę w Środzie, być może 
podczas Sejmików i na niemieckie zespoły 
z Henningsdorfu.

Mw

Zakończył się remont generalny Wypo-
życzalni dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Prace wykonała firma “Alfa” R. 
Morańda z Murowanej Gośliny. Wartość ro-

bót wyniosła 51.347,61 zł  netto. Zmia-
nie uległo niemal wszystko. Znik-
nęła sklejkowa boazeria na ścianach 
i suficie, wymieniono oświetlenie, 
zniknęła zintegrowana z boazerią  za-
budowa, wszystkie regały i witryny. 
Odnowiono parkiet, zainstalowano 
nowe kaloryfery i parapety. Wyko-
nano sufit, którego - jak się okazało 
- pod boazerią nie było i ocieplono go. 
Odgrzybiono zniszczone pod boazerią 
ściany. Zupełnie zmieniła się też ko-
lorystyka pomieszczenia – dominują 
teraz jasne, wesołe barwy . Jest żół-
to, pomarańczowo i błękitnie. Nawet 

krzesełka dla najmniejszych czytel-
ników są niebieskie. Chyba dużo przyjem-
niej będzie teraz korzystać z Wypożyczalni. 
Wszystkie dzieci zatem zapraszamy!     Mw

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 zasił-
kowy złożyła wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami do dnia 31 lipca, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za miesiąc 
wrzesień, następuje do dnia 30 września. 

W przypadku złożenia wniosku w okresie 
od dnia 1 sierpnia do 30 września, ustale-
nie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 paź-
dziernika. 

Druki wniosków na nowy okres zasiłko-
wy 2008/2009 można pobierać przy punkcie 
informacyjnym Ośrodka Pomocy Społecz-
nej ul. Sportowa 9c. lub (w przypadku osób 
chcących uzyskać dodatkowe informacje) 
bezpośrednio u pracownika sekcji świad-
czeń rodzinnych oraz w Urzędzie Miejskim                     
w Punkcie Obsługi Klienta.

Wzorem lat ubiegłych, w okresie składa-
nia wniosków na nowy okres zasiłkowy na-
stępuje spiętrzenie liczby klientów i zała-
twianych spraw, stąd OPS chcąc usprawnić 
obsługę dostosował godziny przyjęć wnio-
sków tak, aby ułatwić dostęp osobom pra-
cującym. Prosimy o dokładne zapoznanie 
się z pouczeniem zawartym we wniosku, co  
pozwoli na prawidłowe wypełnienie doku-
mentu i załączenie niezbędnych dokumen-
tów. 

W okresie do 30 września 2008r. wnioski 
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
przyjmowane są:

- poniedziałki od 13:00 do 18:00
- wtorki, środy, czwartki, piątki od 11:00 

do 15:00.                                                       Dw

Wichury w Starkówcu 
Piątkowskim
Wichury, które pod koniec sierpnia prze-

szły nad naszą gminą, zniszczyły drogę i 
drzewostan w okolicy Starkówca Piątkow-
skiego. Uszkodzone zostały także przepu-
sty i rowy wzdłuż drogi. Na naprawę tych 
szkód gmina wydała nadprogramowo ok. 35 
tys. zł jako na zdarzenie losowe. Największe 
szkody wynikły z tego, że padające jak za-
pałki drzewa rozsadzały asfalt.

Mw
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Środa Wielkopolska, dnia 2008-08-29
IiZ 341/13/2008  
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:   Modernizacji - przebudowy 
drogi w Pierzchnie gmina Środa Wielko-
polska

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (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 okre-
ślonych w rozporządzeniu wydanym 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., 
została wybrana oferta nr 1  jako najko-
rzystniejsza tj.:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe 
„DROG-BUD” Roman Biskup         

 ul. Brodowska 36a/18  
63-000 Środa Wielkopolska

Zaoferowana cena: 188.353,36  zł brutto
Słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy 

trzysta pięćdziesiąt trzy złote 36/100
Wybrana oferta otrzymała największą 

ilość punktów (tj. 100) wyliczonych zgod-
nie z kryteriami oceny ofert (cena 100 %) 
oraz spełniała wszystkie wymogi zamawia-
jącego określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

1. Informuję że, do przetargu złożono 1 
ofertę.

oferta nr 1 
- nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Drogowe „DROG-BUD” Roman 
Biskup         

 ul. Brodowska 36a/18, 63-000 Środa Wiel-
kopolska

- zaoferowana cena: 188.353,36 zł brutto

- ilość punktów: 100
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”.

Burmistrz M.i G. Środa Wielkopolska
Wojciech Ziętkowski
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe 
„DROG-BUD” Roman Biskup         
ul. Brodowska 36a/18, 63-000 Środa 

Wlkp.
2. IiZ a/a

IiZ341/15/2008 Środa Wielkopolska, dnia 2008-09-04
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:  przetargu nieograniczonego 
na remont i adaptację części budynku na 
2 oddziały   przedszkolne przy ul. Ber-
wińskiego 1 w Środzie Wielkopolskiej.

Zamawiający dopuścił  składanie ofert 
częściowych:

Zadanie Nr 1-  roboty remontowo-bu-
dowlane i instalacyjne.

Zadanie Nr 2- dostawa i montaż mebli 
dla przedszkola

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z  2007 r. nr 223, poz. 
1655) zawiadamiam, że w ww. postępo-
waniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość nie 
przekracza wartości określonych         w 
rozporządzeniu wydanym na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., została wybra-
na następująca oferta złożona na zadanie 
Nr 1:

Zadanie Nr 1-  roboty remontowo-bu-
dowlane i instalacyjne Mawer Sp.C. Jo-
pek & Jasek ul. Estkowskiego 11, 63-000 
Środa Wielkopolska

zaoferowane cena: 165.859,84 zł brutto
słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy 

osiemset pięćdziesiąt dziewięć zł 84/100
Wybrana oferta otrzymała największą 

ilość punktów (tj. 100) wyliczonych zgodnie 
z kryteriami oceny ofert (cena 100 %) oraz 
spełniała wszystkie wymogi zamawiające-
go określone w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia.

1. Informuję że, na zadanie Nr 1  złożono 
2 oferty tj.:

oferta  nr 1
- nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Bolesław Spochacz Ruszko-
wo 7A, 63-000 Środa Wielkopolska 

- zaoferowana cena:  209.611,65 zł brutto
-  ilość punktów: 79,13
oferta  nr 2
- nazwa wykonawcy: Mawer Sp.C. Jopek 

& Jasek ul. Estkowskiego 11, 63-000 Środa 
Wielkopolska

- zaoferowana cena:  165.859,84 zł brutto
-  ilość punktów: 100,00
2. W prowadzonym postępowaniu na za-

danie Nr 1 nie odrzucono żadnej oferty.

3. W prowadzonym postępowaniu na za-
danie Nr 1 nie wykluczono żadnej oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia 
na podstawie  art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych o unieważ-
nieniu w części postępowania dotyczące-
go zadania Nr 2 - dostawa i montaż mebli 
dla przedszkola, gdyż na w/w zadanie nie 
złożono żadnej 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”.

Burmistrz M. i G. Środa Wielkopolska
Wojciech Ziętkowski
Otrzymują: 
1.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Bolesław Spochacz 
Ruszkowo 7A, 63-000 Środa Wielkopol-

ska
2.  Mawer Sp.C. Jopek & Jasek 
ul. Estkowskiego 11, 63-000 Środa Wiel-

kopolska
3. IiZ a/a

Wniosek na 5,89 km kanalizacji 
Gmina Środa Wielkopolska złożyła wnio-

sek o wartości 60 mln złotych na dofinanso-
wanie w  ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko projektu  pn.” 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na tere-
nie aglomeracji Środa Wielkopolska”. 

Projekt obejmuje budowę kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej oraz odtworzenie 
nawierzchni na 18 ulicach naszego miasta. 
Przedstawione w projekcie ulice to: Prądzyń-
skiego, Mickiewicza, Kosynierów, Kórnicka, 
odcinek Jackowskiego od Kórnickiej do ist-
niejącej sieci, Kasprowicza, Gałczyńskiego, 
Tuwima, Żeromskiego, Reja, Sienkiewicza, 

Konopnickiej, Fredy, Broniewskiego, Pa-
derewskiego (od Kórnickiej do Hallera), 
Staszica (od Prusa do Hallera), Prusa oraz 
Janickiego. Podłączonych do sieci ma być 
ponad 2 tys. mieszkańców. Zgodnie z przy-
jętym harmonogramem realizacja projektu 
powinna rozpocząć się w połowie przyszłego 
roku i potrwa przez 3 lata. Wniosek złożony 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
zostanie poddany ocenie formalnej i mery-
torycznej I stopnia. Ocena merytoryczna 
II stopnia zostanie przeprowadzona na po-
ziomie krajowym. Z wyliczeń Urzędu Miej-

skiego wynika, że średzki wniosek powinien 
uzyskać, co najmniej 43 punkty na 60 moż-
liwych. Decyzja o dofinansowaniu powin-
na nastąpić w przeciągu kilku miesięcy. W 
przypadku przyznania ustalony zostanie 
także poziom dofinansowania. Gmina skła-
dając wniosek wystąpiła o maksymalną 85% 
wysokość wsparcia finansowego. Zgodnie z 
wytycznymi burmistrz Wojciech Ziętkowski 
musiał powołać między innymi specjalny 
zespół do przeprowadzenia tej inwestycji. 
Pełnomocnikiem ds. realizacji projektu zo-
stał Marcin Bednarz.

MB
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Wrześniowe kontynuacje  
w inwestycjach

Polonia z nowymi strojami

Początek jesieni to okres, kiedy więk-
szość inwestycji dobiega końca lub jest 
kontynuowana. Niektóre zaś plany trze-
ba skorygować. 

Obecnie trwają roboty niwelacyjne  na 
całości boiska do hokeja. Wykonana zo-
stanie instalacja drenażowa odwadnia-
jąca płytę, budynek stacji pomp, wiaty 
dla zawodników i trenerów oraz pełne 
ogrodzenie tego boiska. Nawierzchnia ze 
sztucznej trawy będzie zróżnicowana ko-
lorystycznie (zdj.)

Pomiędzy ulicami Brodowską i Harcer-
ską trwają roboty ziemne związane z bu-
dową kanalizacji sanitarnej. Prowadzi je 
firma „Altrans” z Gostynia. 

Rozpoczęto również roboty przy re-
moncie i przebudowie nawierzchni dróg 
w technologii asfaltowej w Mącznikach 
oraz w technologii destruktu w Pierzch-

nie. W samym mieście trwa remont ul. 
Dojazd. 

Z przygotowywanych prac wymienić 
należy remont generalny świetlicy w 
Starkówcu Piątkowskim, gdzie uzyskano 
już pozwolenie na budowę i rozpoczęto 
prace związane z przebudową obiektu. 

Z kolei do remontu drogi w Pierzchnie 
uzyskano dofinansowanie z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 25 
tysięcy zł. Niestety, nie uzyskano dofi-
nansowania na realizacje remontu dróg 
w Chwałkowie i Czarnym Piątkowie, w 
związku z tym inwestycje te przełożone 
zostają na czas późniejszy. 

Do połowy września zakończone zosta-
ną prace przy utwardzaniu kostką beto-
nową ciągu pieszego w Kijewie, prowa-
dzącego do pomnika rozstrzelanych.

Mw

Gmina Środa Wielkopolska przekazała 
drużynie piłkarskiej juniorów młodszych 
Polonii Środa  nowe 
stroje sportowe. W  naj-
wyższej dla tej grupy 
wiekowej klasie roz-
grywkowej w Polsce 
młodzi średnianie będą 
reklamować hasło „Śro-
da Wielkopolska -  mia-
sto ludzi aktywnych”. 
Koszt zakupu strojów 
wyniósł 2.469,00 zł i zo-
stał pokryty ze środków 
promocyjnych gminy. 
Młodzi zawodnicy po-
dziękowali za pomoc 
burmistrzowi Wojcie-
chowi Ziętkowskiemu 

ofiarując mu piłkę ze swoimi podpisami oraz 
wiązankę kwiatów.                                     MB

Pielgrzymka 
radnych  
na Jasną Górę
W dniu 26 sierpnia odbyła się II Ogólno-

polska Pielgrzymka Radnych na Jasną Górę. 
Mszę św. dla samorządowców odprawił ks. St. 
Dziwisz, a homilię wygłosił kard. J. Glemp. Z 
ramienia średzkiej Rady Miejskiej wzięli w 
niej udział Edward Bartocha, Mirosław Jac-
kowiak i Dariusz Węcławiak.                       Mw

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki cieplnej Wodociągów  

i Kanalizacji spółka z o.o.  
ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp., 

tel.: 061 285-35-18, e-mail:  
mpecwik@wp.pl, fax: 061 285-63-41,  

www.wodociagi-sroda.pl
zaTRUDniMy:

- iNstalatorów sieci  
      woDNo-kaNalizacyJNeJ

- ELEKTRyKóW DO 1 KV
- autoMatyków
- sPaWacza

Wymagania:
- umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność oraz sumienność.

Oferujemy:
- stałą pracę na podstawie umowy o pracę,
- pełen pakiet socjalny,
- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
- w firmie działa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa,

- firma posiada nowoczesny sprzęt,
Zainteresowanych kandydatów prosimy o 

składanie życiorysu oraz listu motywacyjnego w 
siedzibie firmy w godzinach od 7.00 do 15.00, lub 
o przesłanie pocztą na adres Spółki, bądź e-ma-
il`em. Informacji dodatkowych udziela kierownik 
Bogdan Kamiński tel. 0-697-991-473. Prosimy o 
dopisane następującej klauzuli „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych 
Osobowych Dz.U.nr 133 poz.883 z poźn.zm.)”.
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Turniej w Wiedniu

2 auta dla policji 

Drużyna seniorów średzkiej Polonii  zwy-
ciężyła w rozgrywanym w Wiedniu turnie-
ju towarzyskim. W niedzielnym finale nasi 
zawodnicy, po bramkach Jakuba Kryszto-
fiuka i  Michała Dydymskiego,  pokonali 
2-1 drugi polski zespół, MKS Siemiano-
wice Śląskie. Trzecią pozycję zajął zespół 
HC Wiedeń, którego barwy reprezentuje 
na codzień trójka Polaków. W zmaganiach 
kobiet najlepszy okazał się  Start Brzeziny. 
Tak więc polskie drużyny okazały się bez-
konkurencyjne.

Zmagania rozgrywano w dniach 29 sierp-
nia do 31 września pod hasłem “Euro 2008, 
przeżyjmy to jeszcze raz”.  W zmaganiach 
wzięło udział osiem drużyn, a każda z nich, 
reprezentowała jeden z zespołów biorących 
udział w zakończonych niedawno, piłkarskich 

Mistrzostwach Europy. Polonii Środa Wielko-
polska przypadło “reprezentowanie” Niemie-
c, hokeiści MKS grali jako Czesi. Zarówno 
jednym, jak i drugim reprezentowanie powyż-
szych krajów nie wyszło najgorzej. Drużyna 
Jacka Koczorowskiego okazała się bezkonku-
rencyjna w całym turnieju, gdyż jako jedyna 
zwyciężyła we wszystkich spotkaniach. Jest to 
niewątpliwie dobry prognostyk przed zbliżają-
cymi się meczami I ligi mężczyzn.

Wyniki drużyny Polonii w poszczegól-
nych meczach.

Polonia - Club an der Donau (Austria) 3-2
Polonia - HG Modling (Austria) 4-0
Polonia - Regensburg (Niemcy) 2-0.
Finał: Polonia - MKS Siemianowice Ślą-

skie 2-1
Pa

Burmistrz miasta Środa 
Wielkopolska Wojciech Zięt-
kowski przekazał na ręce Wiel-
kopolskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji inspektora 
Wojciecha Olbrysia kluczyki 
do dwóch aut zakupionych 
przez gminę Środa Wielkopol-
ska dla Komendy Powiatowej 
Policji. Uroczystość miała miej-
sce  na Starym Rynku. Średz-
cy policjanci otrzymali nowy 
samochód marki Volkswagen 
Passat oraz 5 – letni Ford Mon-
deo. Zakup był możliwy dzięki 
darczyńcom, którzy przekaza-
li środki finansowe na konto 
gminy, na zadania inwestycyj-
ne związane z poprawą bezpie-
czeństwa, tj. budowę oświe-
tlenia. Umożliwiło to gminie 
wygospodarowanie środków 
na zakup, bez rezygnacji z re-
alizacji wcześniej zaplanowa-
nych zadań. Koszt  zakupu aut 
wyniósł 66.000,00 zł.

MB

INFORMATOR GMINNY 
Pogotowie Ratunkowe – 999; 285-33-12
Pogotowie Energetyczne – 285-22-91
Pogotowie Wodociągowe – 994; 
509-566-932
Gazownia Rozdzielnia Gazu – 285-28-21
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 998; 
285-30-68
Komenda Powiatowa Policji – 997; 
286-72-00
Policyjny Telefon Zaufania – 286-72-97
Starostwo Powiatowe – 285-80-51
Urząd Gminy Dominowo – 285-92-13
Urząd Gminy Krzykosy – 285-15-14
Urząd Gminy Nowe Miasto – 287-40-06
Urząd Gminy Zaniemyśl – 285-75-80
Powiatowy Urząd Pracy – 285-80-32
Urząd Skarbowy – 285-80-91
Sąd Rejonowy – 285-80-16
Postój taksówek – 285-29-09
Zakład Pogrzebowy CONSUS 
– 285-23-93; 697-692-681
Usługi Komunalne – zakład pogrzebowy – 285-40-69; 
604-280-534
Usługi Pogrzebowe – 287-07-06; 502-108-238
Zarząd Dróg Powiatowych – 287-06-17
Rejon Dróg Krajowych – 285-34-36
Pogotowie Weterynaryjne – 285-31-50
Urząd Pocztowy:
ul. Dąbrowskiego – 285-80-01
ul. Poselska 285-25-97
Telekomunikacja Polska – 285-38-99
Dworzec PKP – 285-38-04
PKP informacja – 061-633-68-33
Polski Czerwony Krzyż – 285-34-46
Środowiskowy Dom Samopomocy 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
– 285-38-06
Dom Pogodnej Jesieni – 285-31-47
Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Życie” – 285-26-58
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – 285-
40-31
Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Astra Med” 287-06-03; 
601-971-197
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Lekmed” 
– 287-06-66; 604-266-406
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych „LEKMED-BIS”  
286-52-50
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzin-
nej „Elcor” – 285-48-38; 601-22-10-13; 601-22-10-09
Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej 
„Serce” – 287-06-30; 502-412-555
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny „Vita” – 287-06-11; 
603-40-92-99
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej „Szkol-med.” 
– 285-80-47
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współ-
uzależnienia  – 285-86-33
NZOZ Stomatologia Średzka – 285-40-31 wew. 219
APTEKI:
– „Jagiellońska” ul. Przecznica 2 
– 285-59-12
– „Nova” ul. Piłsudskiego 1a – 286-40-10
– „Pod Orłem” Stary Rynek – 285-34-11
– „Pod Złotą Wagą” ul. Dąbrowskiego 39 – 285-35-53
– „Śródmiejska” ul. Spichrzowa 3 
– 285-81-39
– „Pod Słońcem” ul. Czerwonego Krzyża 12 – 287-08-33 
– „Rodzinna” ul. 20 Października 36 A
– 286-52-99
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- No i jak wygląda szkoła, oglądana oczami 
dyrektora?

- To zupełnie inna perspektywa. Już nie na-
uczyciela podążającego z dziennikiem w ręku 
do klasy, ale gospodarza, który patrząc na bu-
dynek widzi miejsca do remontu, potrzebne 
naprawy, zmiany. ,,Jedynkę” znam od prze-
szło 30 lat! Najpierw patrzyłam na nią oczami 
pierwszoklasisty, potem nauczyciela, a dziś 
osoby zarządzającej. To niesamowite doświad-
czenie… Właściwie dopiero teraz obejrzałam 
ją od stóp do głów, łącznie z pomieszczeniami, 
istnienia których nie byłam świadoma. Z dnia 
na dzień jest mi łatwiej przy nowym trybie 
pracy, gdzie stale panuje natłok spraw pilnych 
i z najróżniejszych dziedzin. Pierwszy mój cel 
to było przygotowanie szkoły do nowego roku 
szkolnego i udało się – nie mogło być inaczej, 
bo mam obok siebie bardzo dobrych zastęp-
ców: p. Danutę Marciniak – Januchowską i p. 
Stefana Kalisza. A sama wie Pani o tym  do-
skonale, że dobry zespół, zgrany zespół, świet-
nie się rozumiejący – to połowa sukcesu. 

- A dalej? Kiedy kończy się uroczyste rozpo-
częcie roku szkolnego, co staje się prioryteto-
wym zadaniem dla pani?

- Praca nad wizerunkiem szkoły. Z zastrze-
żeniem, że uczniowie są tu najważniejsi , bo to 
przecież dla nich jest szkoła i stawiając sobie 
cele, zawsze będę patrzyła przez pryzmat ich 
potrzeb. Chcę, aby nasi absolwenci osiągali 
taką wiedzę i umiejętności, by bez problemu 
radzili sobie w każdej szkole ponadgimnazjal-
nej. Mam świadomość, że w poszukiwaniu wła-
snego oblicza, oblicza  dobrej szkoły, winnam  
skupić się na jej szczególnie mocnych stro-
nach i wykorzystać je tak, by stała się instytu-
cją różniącą się na tle innych swoją wyjątkową 
ofertą edukacyjną oraz wysokim poziomem 
pracy utrzymywanym dzięki systematycznej 
i wielostronnej kontroli wewnątrzszkolnej, 
stosowaniu rzetelnego systemu oceniania 
nauczycieli i uczniów oraz włączających się w 
pracę wychowawczo-dydaktyczną rodziców. 

-  Uważa pani, że jest to realne?
- Każda szkoła ma swoją specyfikę. My je-

steśmy szkołą dużą – uczęszcza do nas ok. 
450 uczniów, ale klasy nie są zbyt liczne: śred-
nio po 20-25 osób. Zatem komfort nauki jest 
duży. Mamy sporo uczniów dojeżdżających. 
Przyjęliśmy zasadę, że w klasach mieszamy 
uczniów dojeżdżających z mieszkającymi w 
Środzie, ponieważ zależy nam na dobrej in-
tegracji. Rozwiązanie to dobrze się sprawdza 
i nie ma takiej sytuacji, żeby izolować mło-
dzież, dzieląc ją na miejską i wiejską. Zresztą 
niedawno uczyłam  w klasie, w której najlepsi 
uczniowie dojeżdżali i nie tylko nie przeszka-
dzało im to w nauce, ale wręcz przeciwnie, 
stanowili grupę liderów. Dużym atutem jest u 
nas to, że pracuje tu super grono nauczyciel-
skie i nie jest to tylko moje zdanie. To grupa 
nauczycieli serdecznych, ale i wymagających. 
Biorąc pod uwagę, że pozostałe gimnazja „wy-
ławiają” wskutek pewnej mody najlepszych 
absolwentów szkół podstawowych z naszego 
rejonu, osiągamy duży przyrost wiedzy, biorąc 
pod uwagę EWD. Nasi nauczyciele potrafią z 
uczniów wydobyć bardzo dużo – tak, aby koń-

Informacja Klubu 
Sportowego  

POLONIA
KS POLONIA informuje osoby zain-

teresowane, że został przyjęty w poczet 
organizacji pożytku publicznego. Ozna-
cza to szersze możliwości pozyskiwania 
środków na działalność (m.in. ze odlicze-
nia 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych).

cowe rezultaty były jak najlepsze. Bo nie jest 
sztuką uczyć bardzo dobrych uczniów, sztuką 
jest właśnie wydobyć z każdego to, co w nim 
potencjalnie jest, co jest najcenniejsze. Uwa-
żam, że moda na przenoszenie uczniów z na-
szego rejonu jest nieuzasadniona, że wynika 
z famy. A z famą trudno się walczy, nawet jeśli 
codziennie widzę, jak wyniki naszej szkoły po-
kazują jakość jej pracy. Myślę, że w poprawie  
wizerunku  pomoże Komisja d.s. Promocji 
Szkoły, która ma już plan działania.

- Czy planuje pani jakieś zmiany organiza-
cyjne albo większe remonty?

- Zależy mi na wszechstronnym rozwoju 
podopiecznych, dlatego obok kół przedmio-
towych działać będzie koło teatralne, które 
poprowadzi p. Piotr Pajchrowski, dalej koło 
fotograficzne – z pomocą Średzkiego Towa-
rzystwa Fotograficznego  oraz koło rzeźbiar-
skie. Ma ono już gotową pracownię, a zajęcia 
poprowadzi p. Adam Wójkiewicz, absolwent 
ASP. Przewidziane są zajęcia z flażoletu pod 
kierunkiem p. Marty Tomczak i koło nauko-
we, którym zaopiekuje się p. Arkadiusz Mro-
czyk, fizyk.  Jestem zadowolona, że udało mi 
się ściągnąć do pracy w szkole średzian, a na 
dodatek naszych absolwentów. Zaczynamy 
pełną parą i mam nadzieję, że każdy uczeń 
znajdzie u nas coś dla siebie, coś, co pozwoli 
mu się twórczo rozwijać. Poza tym, dla naj-
zdolniejszych, ufundowaliśmy dwa stypendia 
artystyczne – na naukę gry na fortepianie i 
naukę rysunku. Jeśli zaś chodzi o budynek, to 
jako najpilniejszą sprawę widzę przebudowę 
głównego wejścia na boisko dla potrzeb bez-
pieczeństwa dojeżdżających uczniów. Chodzi 
o małe rondo, nowe wejście na teren szkoły, 
przebudowę bramy i otoczenia. Myślę, że zre-
alizujemy to w przyszłym roku. W tym roku 
jeszcze  obsadzimy zielenią brzegi boiska – tu-
jami i jarząbami – a także wymienimy część 
drzwi  wewnętrznych w nowym budynku  i 
drzwi zewnętrzne do hali sportowej. Zaadap-
tujemy też jedno z pomieszczeń  na  pokój psy-
chologa, w nowej części szkoły. Marzy mi się, a 
marzenia jakże często się spełniają, adaptacja 
strychu i piwnic w starym budynku na różne 
potrzeby – artystyczne, socjalne, edukacyj-
ne… Są to powierzchnie, o których niejeden 
dyrektor może tylko pomarzyć. My je mamy, 
pora znaleźć  pieniądze i pragnienie realizacji 
– to drugie już jest.  

- Jak pani widzi swoją  rolę jako dyrekto-
ra?

- Ja jestem typem urzędnika, który lubi mieć 
wgląd we wszystko. Mnogość i różnorodność 
spraw mnie nie przytłacza, tylko mobilizuje. 
Mam chęć, energię, czuję poparcie nauczycieli 
i to dodaje mi sił. Odpowiedzialność za mienie 
gminne i za uczniów to stres, ale i radość. Bo 
dobry dyrektor to nie taki, co popycha przed 
sobą innych, ale innych za sobą pociąga i in-

spiruje. Szukam takich form komunikowania 
się z uczniami, gdzie jasno i jednoznacznie 
będę mogła wyrażać oczekiwania szkoły pod 
ich adresem, integrować ich ze szkołą i sobą 
nawzajem oraz załatwiać sprawy bieżące. Być 
może będą to regularne apele. 

- Czy wszystko to sprawi, że uczniowie będą 
garnąć się do gimnazjum nr 1? Gdyby miała 
pani krótko ich przekonać, dlaczego warto tu 
się uczyć, to…

- Powiedziałabym: bo ta szkoła ma w sobie 
to nieokreślone „coś”. Ma niepowtarzalny kli-
mat, stuletnią tradycję, nieco luzu i nauczy-
cieli z osobowością, którzy uparli się nauczyć 
młodzież. Mało?

Informacja Klubu 
Sportowego  

POLONIA
Zarząd KS POLONIA informuje, ze co-

roczne zebranie sprawozdawcze odbędzie 
się 3 października o godz. 18.00 w salce 
na parterze OK. Zapraszamy wszystkich 
członków klubu oraz  jego sympatyków.
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Obrzędy nie mogły obyć się bez najpiękniejszych wieńców z różnych wsi Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.  przedstawiciele władz mia-
sta i powiatu

„Poligrodzianie” już śpiewają…

…a dziewczęta ze Środy 
czekają na swoją kolej

Długi korowód sunął wokół wieńca

…a potem chlebem czę-
stowano widzów

na boisko maszerowali przez miasto wszy-
scy – artyści…

…i rolnicy

a tam zatańczył najpierw zespół  ludowy “Balaton” z Węgier

a potem wystą-
piły dzieci z OK, 
prowadzone przez 
p. z.Piaseckiego: 
Patrycja Heigen-
barth, Joanna 
Głowacka i Kasia 
Kubiak

To już pokaz umie-
jętności capoeiry, 
grupa z OK

i średzki zespół “Trychina Band” 

solistka zespo-
łu „Brathanki”, 
gościa wieczoru 
dożynkowego…

…i confetti na dobranoc! Fo
t.
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