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PODZIAŁ NA GRUPY W TRAKCIE PIERWSZEGO DNIA PIERWSZEJ DEBATY 
STRATEGICZNEJ 

– 20.01.2004 R.

Grupa I
Bączkiewicz Bogdan
Bębenek Jerzy
Bochyńska Maria
Jarecki Czesław
Jaszkiewicz Bożena
Kosmala Gabriela
Łukaszewski Paweł
Olszańska Stanisława
Pernak Sabina
Rutkowska-Krause Iwona
Śliwiński Jacek
Wrzeszcz Jerzy

Grupa II
Ardelli Mirosław
Jędrzak Zdzisław
Król Magdalena
Przewoźniak Marian
Przybylska – Katarzyniak Ewa
Sołtysiak Jolanta
Urbańska Bożenna

Grupa III
Bajsarowicz Halina
Fertała Małgorzata
Helwig Jerzy
Lasota Barbara
Litke Stanisław
Ostrowska Emilia
Pawlik Romuald
Podbielski Jerzy
Ratajczak Włodzimierz
Rybarczyk Jan
Tomczak Radosław

Grupa IV
Brzezinska Krystyna
Gniotowski Andrzej
Jaworska Alina
Jędrzejczak Krzysztof
Labijak Józef
Staszak Bernadeta
Wojtczak Katarzyna

Grupa V
Chudziński Jacek
Grabowska Maria
Lehmann Irmina
Lubas Jan
Macedulski Mieczysław
Nizio Barbara
Piekarski Piotr
Plenzler Mirosława
Sobkowiak Ryszard
Walczak Łukasz
Witczak Marek

___________________________________
*- liderzy grup zostali wyróżnieni pogrubioną czcionką



PODZIAŁ GRUP NA OBSZARY W TRAKCIE DRUGIEGO DNIA PIERWSZEJ DEBATY 
STRATEGICZNEJ

– 21.01.2004 R.

Grupa ,,Ekologia’’
Grabowska Maria
Kistowski Marek
Koprucka Urszula
Kubicka-Sztuł Krystyna
Nizio Barbara

Grupa ,,Gospodarka’’
Chudziński Jacek
Konieczny Roman
Mielcarzewicz Maria
Orłowski Jacek
Pernak Sabina
Spochacz Irena

Grupa ,,Infrastruktura’’
Helwig Jerzy
Jędrzak Zdzisław
Pawelczyk Wincenty
Podbielski Jerzy
Ratajczak Włodzimierz
Rybarczyk Jan
Szuflak Błażej

Grupa ,,Przestrzeń”
Bochyńska Maria
Kosmala Gabriela
Lehmann Irmina
Plenzler Mirosława
Rutkowska-Krause Iwona
Sobkowiak Ryszard
Śliwiński Jacek
Śliwiński Ryszard

Grupa ,,Społeczność’’
Ardelli Mirosław
Bajsarowicz Halina
Biernat Bogusław
Brzezinska Krystyna
Fertała Małgorzata
Frankowski Stanisław
Jarecki Czesław
Jaworska Alina
Jędrzejczak Krzysztof
Król Magdalena
Labijak Józef
Litke Stanisław
Maciejewski Marek
Ostrowska Emilia
Przewoźniak Marian
Przybylska – Katarzyniak Ewa
Przybylska Ewa
Sołtysiak Jolanta
Tomczak Radosław
Witczak Marek
Wojtczak Katarzyna

__________________________________
*- liderzy grup zostali wyróżnieni pogrubioną czcionką



PODZIAŁ GRUP NA OBSZARY W TRAKCIE DRUGIEJ DEBATY STRATEGICZNEJ
– 17.02.2004 R.

Grupa „EKOLOGIA”
Grabowska Maria
Koprucka Urszula
Macedulski Mieczysław
Nizio Barbara
Pawlak Marian

Grupa „GOSPODARKA”
Chudziński Jacek
Heigelmann Władysław
Konieczny Roman
Mielcarzewicz Maria
Orłowski Jacek
Spochacz Bogdan

Grupa „INFRASTRUKTURA”
Helwig Jerzy
Jędrzak Zdzisław
Pawelczyk Wincenty
Pawlik Romuald
Podbielski Jerzy
Ratajczak Włodzimierz
Rybarczyk Jan

Grupa „PRZESTRZEŃ”
Bochyńska Maria
Jaszkiewicz Bożena
Kosmala Gabriela
Lehmann Irmina
Łukaszewski Paweł
Olejniczak Katarzyna
Pernak Sabina
Plenzler Mirosława
Rutkowska – Krause Iwona
Sobkowiak Ryszard
Śliwiński Jacek

Grupa „SPOŁECZNOŚĆ”
Ardelli Mirosław
Bajsarowicz Halina
Biernat Bogusław
Brzezinska Krystyna
Gołębiewska Magdalena
Jarecki Czesław
Kempa Julian
Król Magdalena
Labijak Józef
Langner Barbara
Lasota Barbara
Litke Stanisław
Olszańska Stanisława
Przewoźniak Marian
Przybylska – Katarzyniak Ewa
Siatecki Henryk
Skrobiszewski Jan
Sołtysiak Jolanta
Staszak Bernadeta
Tomczak Radosław
Urbańska Bożenna
Walczak Łukasz

__________________________________
*- liderzy grup zostali wyróżnieni pogrubioną czcionką



Cele odrzucone przez grupy w procesie hierarchizacji w obszarach 
życia społeczno - gospodarczego

w trakcie drugiego dnia pierwszej debaty strategicznej – 21.01.2004r.

Grupa „Ekologia” 
1. Podjąć działania na rzecz poprawy jakości wód gruntowych.
2. Podjąć działania na rzecz zachowania nieskażonego środowiska.

Grupa „Gospodarka”
1. Aktywnie uczestniczyć w gremiach decydenckich mających bezpośredni wpływ na politykę rolną 

państwa.
2. Podjąć działania w kierunku promocji gospodarczej powiatu.
3. Podjąć działania w kierunku pozyskania i lepszego wykorzystania Funduszy Unijnych.
4. Stwarzać warunki dla napływu kapitału zewnętrznego.
5. Lepiej wykorzystywać walory turystyczne i kulturowe dla rozwoju powiatu.
6. Stwarzać warunki dla utrzymania wysokiego poziomu rolnictwa.
7. Stwarzać warunki na rzecz rozwoju przemysłu rolno-spożywczego.
8. Wspierać lokalną małą i średnią przedsiębiorczość.
9. Umożliwić rozwój różnych form rolnictwa.
10. Stworzyć warunki dla lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego.
11. Podjąć działania na rzecz rozwoju bazy rekreacyjno-turystycznej aby uczynić zaplecze dla 

wypoczynku weekendowego i dłuższego dla aglomeracji Poznań.
12. Podjąć działania w kierunku zmiany złych i niestabilnych zapisów prawnych.
13. Tworzyć warunki dla pozyskiwania środków pozabudżetowych.
14. Podjąć działania zapobiegające nadmiernej konkurencji obcych firm (handel, usługi).

Grupa „Infrastruktura” 
1. Rozwijać infrastrukturę techniczną sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości i podwyższaniu 

jakości życia mieszkańców.
2. Rozwijać komunikację wewnętrzną.
3. Umożliwiać rozwój i zwiększać dostępność infrastruktury komunikacyjnej.
4. Stworzyć warunki do rozwoju infrastruktury społecznej.
5. Podjąć działania w kierunku modernizacji dróg na terenie powiatu średzkiego.
6. Podjąć działania na rzecz poprawy jakości sieci dróg w powiecie.
7. Podjąć działania w kierunku poprawy stanu technicznego dróg gminnych.
8. Stworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju infrastruktury na terenie całego powiatu.

Grupa „Przestrzeń”
1. Przeciwdziałać centralizacji państwa.
2. Przeciwdziałać likwidacji powiatu średzkiego.
3. Podjąć działania na rzecz promocji położenia powiatu średzkiego.
4. Umożliwić rozwój powiatu w oparciu o korzystne położenie.
5. Monitorować i przeciwdziałać niekorzystnym zmianom administracyjnym kraju.
6. Podjąć działania w kierunku zmniejszenia niedoboru wód na terenie powiatu średzkiego.

Grupa „Społeczność”
1. Podjąć działania w kierunku wskazania obiektów do adaptacji w skazania źródła pozyskania 

środków w celu realizacji zadania.
2. Stworzyć warunki do poprawy systemu opieki zdrowotnej.
3. Podjąć działania w kierunku wykorzystania potencjału ludzkiego.
4. Stworzyć warunki do kultywowania tradycji regionalnych, wykorzystując istniejący potencjał.



5. Stworzyć warunki do rozwoju wolontariatu w sektorze pozarządowym.
6. Przeciwdziałać marginalizacji środowisk młodych.
7. Stworzyć warunki do zmniejszenia bezrobocia.
8. Podjąć działania powodujące obniżenie stopy bezrobocia.
9. Podjąć działania na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy i zdobycia kwalifikacji przez osoby 

bezrobotne.
10. Stworzyć warunki do pozyskania inwestorów.
11. Stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorstw.
12. Podjąć działania w kierunku przekwalifikowania bezrobotnych na rzecz nowych zawodów.
13. Preferencje podatkowe dla powstawania nowych miejsc pracy.
14. Stworzyć warunki do podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych.
15. Podjąć działania w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy.
16. Podjąć działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania patologiom społecznym.
17. Podjąć działania na rzecz wzmocnienia efektywności działań prewencyjnych policji.
18. Podjąć działania w kierunku zmniejszenia zagrożenia wykluczenia społecznego.
19. Podjąć działania na rzecz tworzenia filii szkół wyższych.
20. Umożliwić realizację inicjatyw.
21. Podjąć działania w kieurnku rozbudowy: Kina „Basztaò, stadionu sportowego przy Ośrodku 

Sportu i Rekreacji oraz sali Gimnastycznej przy LO.
22. Podjąć działania w kierunku modernizacji istniejącej bazy krzewiącej rozwój kultury.
23. Podjąć działania na rzecz pozyskania osób i instytucji wspierających działalność kół 

zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
24. Podjąć działania w kierunku stałej modernizacji i doposażenia istniejącej bazy.
25. Podjąć działania w kierunku likwidacji małych szkół podstawowych, a dużym zapewnić dobre 

warunki do nauczania.
26. Podjąć działania celem stworzenia wzajemnej sieci gimnazjów i szkół średnich.
27. Tworzyć warunki do funkcjonowania szkoły wyższej.



PODZIAŁ CELÓW NA OBSZARY ŻYCIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO
W TRAKCIE PIERWSZEJ DEBATY STRATEGICZNEJ – 21.01.2004 R.

Grupa „EKOLOGIA”
1. Podjąć działania w celu zachowania walorów i zasobów przyrodniczych, w tym zwiększenia 

lesistości.
2. Podjąć działania w kierunku racjonalizacji zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrostu 

udziału zasobów odnawialnych.
3. Podjąć działania w celu zapewnienia wystarczającej ilości wody, odpowiedniej jakości użytkowej.
4. Podjąć działania na rzecz ochrony powierzchni ziemi i gleb przed degradacją.
5. Stworzyć warunki do selektywnej zbiórki odpadów, właściwego ich odzysku i unieszkodliwiania.
6. Podjąć działania na rzecz kompleksowej ochrony środowiska w obszarze całego powiatu.
7. Podjąć działania na rzecz ochrony wód.
8. Podjąć działania na rzecz szerokiej edukacji ekologicznej.
9. Podjąć działania w celu zapewnienia wysokiej jakości powietrza (redukcja pyłów i emisji gazów).

Grupa „GOSPODARKA”
1. Podjąć działania w kierunku promocji gospodarczej powiatu.
2. Podjąć działania w kierunku monitorowania potrzeb i promocji miejscowego rynku.
3. Umożliwić rozwój średniej i małej przedsiębiorczości.
4. Stworzyć warunki do napływu kapitału zewnętrznego.
5. Stworzyć warunki do rozwoju otoczenia biznesu.
6. Podjąć działania w kierunku absorpcji środków unijnych i innych środków pozabudżetowych na 

wpieranie inicjatyw gospodarczych.
7. Aktywnie uczestniczyć w gremiach decydenckich mających bezpośredni wpływ na tworzenia 

prawa gospodarczego.
8. Stworzyć warunki do zintegrowania działań w kierunku wykorzystania historii regionu i walorów 

turystycznych.
9. Stworzyć warunki do funkcjonowania wielkotowarowego rolnictwa i rozwoju przemysłu rolno –

spożywczego.

Grupa „INFRASTRUKTURA”
1. Stwarzać warunki dla rozwoju infrastruktury technicznej sprzyjającej aktywizacji gospodarczej 

oraz podwyższaniu jakości życia mieszkańców.
2. Stworzyć warunki do powstania zbiorowej komunikacji lokalnej.
3. Stworzyć warunki do rozwoju bazy turystycznej.
4. Podjąć działania w kierunku zabezpieczenia opieki dla ludzi ciężko i przewlekle chorych, 

zagrożonych patologiami społecznymi.
5. Zbudować szkołę ponadgimnazjalną w Nowym Mieście nad Wartą.
6. Przebudować ciąg dróg powiatowych stanowiących drogi serwisowe dla drogi ekspresowej S-11.
7. Działać w kierunku utrzymania szpitala jako „szpitala ostregoò.
8. Modernizować drogi wszystkich kategorii na terenie powiatu.
9. Dokończyć budowę sali gimnastycznej przy L.O.

Grupa „PRZESTRZEŃ”
1. Wykorzystać bliskość położenia aglomeracji poznańskiej.
2. Wykorzystać dobre położenie komunikacyjne.
3. Stworzyć warunki dla lepszego wykorzystania integracji z Unią Europejską dla rozwoju powiatu.
4. Podjąć działania na rzecz aktywizacji gospodarczej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.
5. Stworzyć warunki do dobrej współpracy między powiatem i okalającymi powiat samorządami.
6. Wykorzystać, chronić i promować walory przyrodniczo – turystyczne powiatu.
7. Tworzyć warunki dla integracji lokalnej społeczności w oparciu o lokalne tradycje i historię 

regionu.
8. Spójność Planów Zagospodarowania Przestrzennego z gminami na terenie powiatu.



9. Tworzyć warunki do współpracy środowisk akademickich Poznania z lokalnym biznesem i 
strukturami oświaty.

Grupa „SPOŁECZNOŚĆ”
1. Podjąć działania w kierunku stworzenia możliwości współpracy między podmiotami zajmującymi 

się różnymi dziedzinami.
2. Stworzyć warunki do realizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych.
3. Monitorować i stwarzać warunki dla dalszego i systematycznego rozwoju oświaty na każdym 

poziomie edukacyjnym.
4. Stworzyć warunki do jeszcze większej aktywności organizacji pozarządowych w sferze pomocy 

społecznej.
5. Podjąć działania w kierunku poprawy stanu służby zdrowia w powiecie.
6. Podjąć działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia i złagodzenia jego skutków społecznych.
7. Podjąć działania w kierunku wykorzystania potencjału ludzkiego.
8. Podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zapobiegania patologii.
9. Stwarzać warunki do rozwoju kultury i sportu.



Cele podzielone przez uczestników na poszczególne warianty rozwoju
w trakcie pierwszej sesji strategicznej – 21.01.2004r.

Cele zapisane na kartkach różowych reprezentowały wariant prospołeczny.

Kartki żółte – wariant prokonkurencyjny

Niebieskie – wariant proedukacyjny

Zielone – wariant proinnowacyjny

Zadaniem poszczególnych grup było wybranie jednego lub dwóch celów, które tym samym 

stawały się priorytetem rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu.

Wybranemu priorytetowi podporządkowano, poprzez kolejne wybory, cele pierwszorzędne dla 

realizacji wybranego priorytetu.

Dla realizacji celów pierwszorzędnych koniecznym było wskazanie w każdej grupie celów 

drugorzędnych.

Dla podkreślenia wagi podziałów dokonywanych przez poszczególne grupy zaproponowano 

następujący podział środków finansowych w zależności od rangi celu:

Priorytety – powyżej 50 % środków przeznaczonych na ich realizację

Cele pierwszorzędne – 20 - 35 % środków

Cele drugorzędne - 10 - 15 % środków

WARIANT PROEDUKACYJNY
1. Monitorować i stwarzać warunki dla dalszego i systematycznego rozwoju oświaty na każdym 

poziomie edukacyjnym.
2. Tworzyć warunki dla integracji lokalnej społeczności w oparciu o lokalne tradycje i historię 

regionu.
3. Podjąć działania na rzecz szerokiej edukacji ekologicznej.

WARIANT PROINNOWACYJNY
1. Podjąć działania w celu zachowania walorów i zasobów przyrodniczych, w tym zwiększenia 

lesistości.
2. Podjąć działania w kierunku racjonalizacji zużycia energii surowców i materiałów oraz wzrostu 

udziału zasobów odnawialnych.
3. Podjąć działania w celu zapewnienia wystarczającej ilości wody odpowiedniej jakości użytkowej.
4. Podjąć działania na rzecz kompleksowej ochrony środowiska w obszarze całego powiatu.
5. Stworzyć warunki do powstania zbiorowej komunikacji lokalnej.
6. Modernizować drogi wszystkich kategorii na terenie powiatu.
7. Tworzyć warunki do współpracy środowisk akademickich Poznania z lokalnym biznesem i 

strukturami oświaty.

WARIANT PROKONKURENCYJNY
1. Podjąć działania w celu zachowania walorów i zasobów przyrodniczych, w tym zwiększenia 

lesistości.
2. Podjąć działania w celu zapewnienia wystarczającej ilości wody odpowiedniej jakości użytkowej.
3. Podjąć działania na rzecz ochrony powierzchni ziemi i gleb przed degradacją.
4. Stworzyć warunki do selektywnej zbiórki odpadów, właściwego ich odzysku i unieszkodliwiania.
5. Podjąć działania na rzecz kompleksowej ochrony środowiska w obszarze całego powiatu.
6. Podjąć działania w kierunku promocji gospodarczej powiatu.



7. Podjąć działania w kierunku monitorowania potrzeb i promocji miejscowego rynku.
8. Umożliwić rozwój średniej i małej przedsiębiorczości.
9. Stworzyć warunki do napływu kapitału zewnętrznego.
10. Stworzyć warunki do rozwoju otoczenia biznesu.
11. Podjąć działania w kierunku absorpcji środków unijnych i innych środków pozabudżetowych na 

wspieranie inicjatyw gospodarczych.
12. Aktywnie uczestniczyć w gremiach decydenckich mających bezpośredni wpływ na tworzenie 

prawa gospodarczego.
13. Stworzyć warunki do zintegrowania działań w kierunku wykorzystania historii regionu i walorów 

turystycznych.
14. Stworzyć warunki do funkcjonowania wielkotowarowego rolnictwa i rozwoju przemysłu rolno –

spożywczego.
15. Stworzyć warunki dla rozwoju infrastruktury technicznej sprzyjającej aktywizacji gospodarczej 

oraz podwyższania jakości życia mieszkańców.
16. Stworzyć warunki do powstania zbiorowej komunikacji lokalnej.
17. Stworzyć warunki do rozwoju bazy turystycznej.
18. Przebudować ciąg dróg powiatowych stanowiących drogi serwisowe dla drogi ekspresowej S-11.
19. Modernizować drogi wszystkich kategorii na terenie powiatu.
20. Wykorzystać bliskość położenia aglomeracji poznańskiej.
21. Wykorzystać dobre położenie komunikacyjne.
22. Stworzyć warunki dla lepszego wykorzystania integracji z Unią Europejską dla rozwoju powiatu.
23. Podjąć działania na rzecz aktywizacji gospodarczej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.
24. Wykorzystać i chronić oraz promować walory przyrodniczo – turystyczne powiatu.
25. Spójność planów zagospodarowania przestrzennego z gminami na terenie powiatu.
26. Podjąć działania w kierunku stworzenia możliwości współpracy między podmiotami zajmującymi 

się różnymi dziedzinami.
27. Stworzyć warunki do realizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych.

WARIANT PROSPOŁECZNY
1. Stwarzać warunki do rozwoju kultury i sportu.
2. Podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania patologii.
3. Podjąć działania w kierunku wykorzystania potencjału ludzkiego.
4. Podjąć działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia i złagodzenia jego społecznych skutków.
5. Podjąć działania w kierunku poprawy stanu służby zdrowia w powiecie.
6. Stworzyć warunki do jeszcze większej aktywności organizacji pozarządowych w sferze pomocy 

społecznej.
7. Stworzyć warunki do realizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych.
8. Podjąć działania w kierunku stworzenia możliwości współpracy między podmiotami zajmującymi 

się różnymi dziedzinami.
9. Stworzyć warunki do dobrej współpracy między powiatem i okalającymi powiat samorządami.
10. Dokończyć budowę sali gimnastycznej przy L.O.
11. Działać w kierunku utrzymania szpitala jako „szpitala ostregoò.
12. Zbudować szkołę ponadgimnazjalną w Nowym Mieście nad Wartą.
13. Podjąć działania w kierunku zabezpieczenia opieki dla ludzi ciężko i przewlekle chorych, 

zagrożonych patologiami społecznym.
14. Stwarzać warunki dla rozwoju infrastruktury technicznej sprzyjającej aktywizacji gospodarczej 

oraz podwyższaniu jakości życia mieszkańców.
15. Stwarzać warunki do zintegrowania działań w kierunku wykorzystania historii regionu i walorów 

turystycznych.
16. Podjąć działania w celu zapewnienia wysokiej jakości powietrza (redukcja pyłów i emisji gazów).
17. Podjąć działania na rzecz ochrony wód.
18. Podjąć działania na rzecz kompleksowej ochrony środowiska w obszarze całego powiatu.
19. Stworzyć warunki do selektywnej zbiórki odpadów, właściwego ich odzysku i unieszkodliwiania.
20. Podjąć działania na rzecz ochrony powierzchni ziemi i gleb przed degradacją.



PROPOZYCJE MISJI ZAPROPONOWANYCH 
W TRAKCIE DRUGIEJ DEBATY STRATEGICZNEJ – 17.02.2004R.

1. Powiat będzie pełnił funkcję administracyjną i koordynacyjną działania społeczno-
gospodarczego.

2. Powiat zapewnia wszelkie potrzeby edukacyjne i kulturalne. We współpracy z aglomeracją 
poznańską rozwiązuje problem bezrobocia.

3. Funkcja inicjatywna w zakresie działalności i rozwoju gospodarczego, kulturalno-sportowego. 
Rozwój społeczno-gospodarczy będzie następował przy ścisłej, aktywnej współpracy gmin, 
organizacji pozarządowych zwłaszcza w sferze społecznej i gospodarczej.

4. Powiat będzie inicjatorem przedsięwzięć o szerokim znaczeniu ponadgminnym. Będzie 
współpracował w zakresie inwestycji z ościennymi powiatami. Nastąpi rozwój współpracy 
pomiędzy gminami.

5. Powiat będzie atrakcyjny dla rozwoju biznesu. Powiat będzie miał rozbudowany system dróg i 
lokalnej komunikacji. W powiecie znajdą swoje miejsce firmy z kapitałem zagranicznym, co 
zatrzyma młodych wykształconych ludzi.

6. Lepsza opieka zdrowotna. Wyższy poziom oświaty. Lepsza komunikacja.
7. Sypialnia dla miasta Poznania. Rozwinięte budownictwo mieszkaniowe. Rozwinięty przemysł 

i usługi przy drodze nr 11
8. Rozwinięta agroturystyka. Stworzenie większej ilości miejsc pracy.
9. Powiat będzie organizatorem likwidacji problemów ekologicznych.
10. Środa Wielkopolska miejscem rozrywki dla młodzieży. Wstąpienie do UE pozwoli nawiązać 

kontakty prawie w każdej dziedzinie życia.
11. Rozwinięte rolnictwo i przemysł rolno – spożywczy zapewnią zmniejszenie bezrobocia do 

akceptowanego społecznie poziomu. Powiat sypialnią Poznania. Edukacja lepiej dostosowana 
do potrzeb powiatu. Dominować będzie własność prywatna, co sprzyja efektywności 
gospodarowania.

12. Powiat nadal będzie wiodącym ośrodkiem w rejonie pod każdym względem. Wstąpienie do 
UE pozwoli nawiązać kontakt prawie w każdej dziedzinie życia. Posiadać będzie wyższą 
uczelnię, która będzie miała wpływ na poziom intelektualny społeczeństwa powiatu.

13. Powiat średzki zapleczem dla miasta Poznania. Będzie wiodącym w produkcji rolniczej, 
dobrze zarządzany przez kompetentnych urzędników, bez politycznego nastawienia. Powiat 
pełniący funkcje kulturowe dla społeczności miejscowej.

14. Centrum informacji biznesu i rolnictwa. Główny ośrodek handlowy i administracyjny. 
Miejskie rozrywki dla młodzieży. Środa Wielkopolska – organizator likwidacji problemów 
ekologicznych.

15. Powiat jako satelita Poznania będzie jego integralną częścią. Służył będzie mieszkańcom 
przede wszystkim w dziedzinie oświaty, komunikacji.

16. Integracja gmin i mieszkańców. Realizacja wielu oczekiwań. Opieka nad organizacjami 
pozarządowymi. Załatwianie spraw ludności na miejscu bez dojazdu do województwa. Lepsza 
opieka zdrowotna. Wyższy poziom oświaty i sportu. Lepsza komunikacja.

17. Powiat średzki będzie powiatem, gdzie mieszkańcom będzie się żyło dostatnio i wygodnie, 
bezrobocie będzie rzędu kilku procent, rozwinie się kilka dużych firm z dużym kapitałem 
zagranicznym, sektor MŚP będzie w doskonałej kondycji (na co wpłynie duża aktywność 
zawodowa mieszkańców) i odwiedzać nas będzie mnóstwo turystów.

18. Rozwój gospodarczy, turystyczno – sportowy. Rolnictwo na wysokim poziomie. Rozwój 
współpracy pomiędzy gminami. Zmniejszenie bezrobocia do 7%.

19. Powiat - obszar o dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej, dobrej i efektywnej sieci 
edukacyjnej, rozwiniętych walorach turystycznych, bezpieczny i przyjazny dla mieszkańców i 
przyjezdnych, sprawnie zarządzany.

20. Powiat w stosunku do gmin będzie motorem napędowym rozwoju. Znajdować się tu będą 
wszystkie instytucje administracyjne, społeczne i usługowe. Nastąpi aktywizacja gospodarcza, 
która powiąże miasto Środę Wlkp. z Poznaniem. Nastąpi wzrost liczby ludności.

21. Integracja środowisk społecznych. Rozwinięty przemysł zwłaszcza MŚP. Bezrobocie na 
poziomie niższym od krajowego. Wysoki poziom oświaty.



22. Za 15 lat powiat przyjazny ludziom. Napływający obcy kapitał tworzący nowe miejsca pracy. 
Rozwijać się będzie współpraca ze zjednoczoną Europą. Poprawiona została infrastruktura.

23. Zielone płuca dla aglomeracji poznańskiej – rozwój usług hotelowych i gastronomicznych, 
handlu, służby zdrowia, drobnej wytwórczości, renowacja zabytków, poprawa komunikacji i 
rozwój szkolnictwa ukierunkowanego na kształcenia potrzebnej kadry.

24. Powiat średzki szansą szybkiego rozwoju. Będzie spełniał rolę służebną w stosunku do gmin. 
W perspektywie czasowej rozwiną się wszelkie walory turystyczne.

25. Powiat średzki będzie wypełniał swoje obowiązki, ze szczególnym uwzględnieniem 
problemów osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa, edukacji dzieci i młodzieży, wszelkich 
tematów związanych z kulturą i sportem.

26. Powiat średzki – o historycznej tradycji powiatu rolniczego nie zmieni swojego charakteru z 
uwzględnieniem na bliskość Poznania (przemysł, kultura, usługi). Dla wzmocnienia jego 
dotychczasowej roli należałoby pozyskać inwestorów z branży rolniczo – spożywczej. 
Niestety będzie też „sypialnią” dla tego miasta.

27. Powiat średzki będzie korzystał z bliskości aglomeracji Poznańskiej. Mieszkańcy Poznania 
traktować będą powiat jako „sypialnię” oraz teren wypoczynku po pracy w weekendy. Powiat 
stanowić będzie zaplecze produkcji świeżej żywności. Mieszkańcy powiatu korzystać będą z 
dóbr kultury, handlu miasta Poznania.

28. Zbliżenie do aglomeracji miasta Poznania w zakresie przemysłu, pracy, szkolnictwa. Rozwój 
rolnictwa dla potrzeb mieszkańców dużych miast (przemysł warzywniczy, cukrowniczy, 
hodowla zwierząt).

29. Powiat średzki słynący z produkcji płodów rolnych i żywności. Naturalne warunki 
geograficzne stwarzają większe możliwości rozwoju.

30. Powiat średzki dobrze rozwiniętym powiatem, w którym duży nacisk położony zostanie na 
współpracę z Unią Europejską i pozyskaniem tam źródeł finansowania.

31. Powiat średzki za 10-15 lat będzie ośrodkiem edukacji i kultury oraz sportu, dobrze będzie 
rozwinięta służba zdrowia, dobra infrastruktura drogowa i rozwinięta komunikacja.

32. Powiat średzki za 15 lat będzie miał mniej ludności, mniejsze bezrobocie, więcej terenów 
będzie zalesionych, poprawi się stan dróg i bezpieczeństwa, edukacja będzie na wyższym 
poziomie, służba zdrowia spełniać będzie swoje obowiązki prawidłowo.

33. Powiat średzki umocni się, poprawi swoją infrastrukturę i ze względu na swoją specyfikę 
będzie regionem czystym ekologicznie dającym mieszkańcom spokojne i w miarę dostatnie 
życie.

34. Powiat średzki będzie pełnił funkcję usługową dla aglomeracji Poznańskiej, stanowiąc 
zarówno bazę dla szkolnictwa zawodowego jak i zaplecza wykwalifikowanej kadry 
zawodowej. To powiat odwiedzany pod względem turystycznym przez mieszkańców 
województwa. To powiat bezpieczny – posiadający możliwości zapobiegania patologiom.

35. Powiat stanie się sypialnią dla Poznania i trasą przelotową przez Polskę. Dzięki temu napłynie 
tu kapitał, który pomoże w rozwoju społecznym, kulturowym i gospodarczym. Mieszkańcy 
będą mieli łatwiejszy dostęp do Poznania. Szeroka wymiana z krajami U.E.

36. Powiat atrakcyjny turystycznie dzięki kolejce wąskotorowej, powstanie dobra szkoła wyższa, 
powstanie Muzeum Regionalne dzięki czemu zostaną uratowane zbiory prywatne, będzie się 
dobrze, a nawet lepiej żyło.

37. Powiat średzki – silną jednostką gospodarczą z przewagą przemysłu rolno – przetwórczego. 
Zostanie wykorzystana bliskość aglomeracji Poznańskiej. Poprawi się system komunikacyjny 
wewnątrz powiatu. Nastąpi poprawa środowiska, a w szczególności czystość powietrza oraz 
wód. 

38. Za 15 lat Powiat Średzki będzie aglomeracją turystyczno – kulturową, będzie wyróżniał się 
dużym rozwojem gospodarczym, będzie otwarty na wszelkiego rodzaju innowacje.

39. Duże walory turystyczne; kultywowanie zasad i tradycji historycznych, znacząca 
przedsiębiorczość mieszkańców.

40. W powiecie średzkim za 15 lat bezrobocie wynosi 5 %. Znajduje się co najmniej jedna szkoła 
wyższa. Poziom nauczania w szkołach średnich jest bardzo wysoki (procent uczniów 
zdających egzaminy wstępne jest bardzo wysoki). Dzieci w szkołach średnich i 



podstawowych kończą lekcje do godziny 15:30. Są place zabaw dla dzieci i ścieżki rowerowe. 
Jest czysta woda w jeziorach.

41. Powiat średzki – dobrze rozwinięte usługi specjalistyczne wobec mieszkańców, bezrobocie na 
poziomie ok. 7%.

42. Dobra współpraca z gminami. Stwarzanie dobrej koniunktury dla biznesu oraz bezpieczeństwa 
społeczeństwa a także edukacji poprzez utworzenie szkół wyższych.

43. Za 15 lat Powiat średzki będzie to powiat bezpieczny, „życzliwy” dla mieszkańców i 
turystów, bogaty i zasobny, otwarty na świat.

Uczestnicy w trakcie drugiej debaty strategicznej, w dniu 17.02.2004 r., 
odpowiedzieli na dwa pytania. 

Poniżej zostały zapisane w niezmienionej formie i treści odpowiedzi, 
jakie podali uczestnicy debaty.

1. W ym i eń ws z ys t k i e p r z ed s i ęwz i ęc i a i n wes t ycy j n e , j a k i e n a l e ż y 
pr z ep rowadz i ć w p o wi ec i e ś r ed z k i m w o kr es i e r ea l i z a c j i s t r a t eg i i – n a k ł a d y 
p o wyż e j 1 0 0 0 0 0 z ł o t ych .

OŚWIATA, KULTURA I SPORT:

1. Budowa sal gimnastycznych i kompleksu boisk sportowych.
2. Budowa boisk sportowych na wsiach.
3. Małe salki w szkołach.
4. budowa hali sportowo – widowiskowej na terenie OSiR.
5. Budowa hali w Zaniemyślu.
6. Budowa sztucznej nawierzchni do hokeja, rozbudowa krytej pływalni.
7. Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy LO.
8. Nowe kino.
9. Budowa nowych i funkcjonalnych hal sportowych przy każdej szkole.
10. Budowa hali widowiskowo – sportowej w Środzie Wlkp.
11. Budowa basenu w gminie Krzykosy.
12. Ośrodek Kultury w gminie Krzykosy.
13. Modernizacja Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp.
14. Budowa wyższej uczelni w Środzie Wlkp.
15. Budowa kortów tenisowych, pełnowymiarowej hali sportowej do piłki ręcznej.
16. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej.
17. Budowa Gimnazjum w Nowym Mieście.
18. Sala sportowa w Nowym Mieście.
19. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Nowym Mieście.
20. Budowa dużej hali sportowej z trybunami.
21. Rozbudowa i modernizacja kina.
22. Rozbudowa hali OSiR-u.
23. Budowa szkoły wyższej (filii szkoły poznańskiej).
24. Budowa biblioteki publicznej.
25. Muzeum Regionalne.
26. Ściana do wspinaczki.
27. Powiatowe Centrum Kultury.
28. Galeria Sztuki.
29. Centrum Edukacyjne.
30. Szkoła muzyczna.
31. Centrum rekreacji.
32. Muzeum Ziemi Średzkiej.
33. Zapewnienie środków umożliwiających zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 

(zajęcia dodatkowe itp.).



34. Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Środzie Wlkp. przy ulicy Sportowej.
35. Dbałość o bazę lokalową systemu oświaty w powiecie.
36. W każdej szkole stołówki z dożywianiem.
37. Hala widowiskowo – sportowa w Nowym Mieście.
38. Rozbudowa gimnazjum w Nowym Mieście z klasą ponadgimnazjalną.
39. Remont Technikum Rolniczego.
40. Budowa kręglarni.
41. Rozwój bazy sportowo – turystycznej.
42. Centrum Kultury.
43. Sala sportowa przy LO w Środzie Wlkp.
44. Rozbudowa szkoły w Nowym Mieście.
45. Budowa boiska ze sztuczną trawą.
46. Modernizacja kina.
47. Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
48. Pływalnia ogólnodostępna.
49. Budowa sali gimnastycznej w Boguszynie gmina Nowe Miasto.
50. Hala widowiskowo – sportowa w Zaniemyślu.
51. Rozbudowa szkoły gimnazjalnej + sala gimnastyczna w Nowym Mieście.
52. Modernizacja stadionu średzkiego.
53. Wykorzystanie terenów po byłych basenach (łazienki).
54. Liceum w Nowym Mieście.
55. Sala gimnastyczna w Środzie Wielkopolskiej.
56. Boisko do hokeja na trawie w Środzie Wlkp.
57. Budowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Mieście nad Wartą, hali sportowej.
58. Budowa sali gimnastycznej w Boguszynie.
59. Budowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Mieście nad Wartą, hali sportowej.
60. Budowa Sali gimnastycznej w Boguszynie.
61. Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy LO w Środzie Wlkp.
62. Kino z salą widowiskową.
63. Basen kąpielowy.
64. Dokończenie budowy sali gimnastycznej.
65. Kryty kort tenisowy z kompleksem rekreacyjnym i salą gimnastyczną.
66. Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej.
67. Rozbudowa i modernizacja miejsc kulturalnych np. kino.
68. Stworzenie placówki pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych.
69. Placówki dla dzieci i młodzieży szkolnej, które zapobiegałyby wszelkiej patologii wśród ww.
70. Zakład Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

DROGI I INFRASTRUKTURA OKOŁODROGOWA:

1. Ścieżki rowerowe we wszystkich gminach powiatu.
2. Połączyć wszystkie gminy powiatu ścieżkami rowerowymi.
3. Odnowić wszystkie drogi gminy Zaniemyśl – zbudować przy nich chodniki.
4. Budowa drugiej nitki na odcinku Kórnik – Środa Wlkp.
5. Modernizacja drogi powiatowej ta droga to Trzebisławki – Koszuty – Kijewo – Krzykosy.
6. Ścieżki rowerowe do miejsc turystycznych (parkingi i miejsca postoju przy lasach – z toaletami i 

koszami).
7. Droga szybkiego ruchu – 11.
8. Infrastruktura przy drodze nr 11.
9. Parkingi, stacje.
10. Drogi pomocnicze.
11. Druga nitka drogi krajowej nr 11 i infrastruktura towarzysząca. 
12. Generalny remont 436 wraz z chodnikami.
13. Poprawa jakości wszystkich dróg powiatowych, utwardzenie, nowa nawierzchnia.



14. Droga Pieczkowo –Trzebisławki.
15. Drogi asfaltowe w gminie Krzykosy.
16. Sulęcinek – wszystkie drogi.
17. Modernizacja drogi krajowej nr 11 – 14 km.
18. Modernizacja dróg powiatowych.
19. Modernizacja ulic w Środzie Wlkp.
20. Droga Trzebisławki – Krzykosy.
21. Drogi: Ruszkowo – Chwałkowo.
22. Nowe nawierzchnie na drogach.
23. Obwodnica dla Środy Wlkp.
24. Wybudowanie wiaduktu przy przejeździe kolejowym, ul. Niedziałkowskiego.
25. Nowe nawierzchnie na drogach gminnych.
26. Wybudowanie obwodnicy miasta Środa Wlkp. drogi wojewódzkiej Śrem – Września i likwidacja 

przejazdu przez centrum.
27. Szybki pociąg.
28. Remont dworców PKP.
29. Przeprawa promowa przez Wartę.
30. Oświetlenie punktów newralgicznych oraz sygnalizacja drogowa na drogach wojewódzkich.
31. Poszerzenie drogi Środa Wlkp. – Kórnik i Środa Wlkp. – Jarocin (dwupasmówka).
32. Rondo ul. Kilińskiego z Kościuszki.
33. Połączyć ul. Topolską z Kórnicką.
34. Wykonać chodniki z polbruku w Środzie Wlkp.
35. Droga Trzebisławki – Krzykosy.
36. Kanalizacja.
37. Tabory kolejowe.
38. Poszerzenie drogi numer 11 na Katowice.
39. Mała gastronomia w kierunku Wrześni.
40. Oświetlenie.
41. Parkingi.
42. Sygnalizacja świetlna.
43. Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych
44. Obwodnica Ruszkowo – Chwałkowo.
45. Obwodnica Topolska.
46. Most w Nowym Mieście.
47. Północna obwodnica miasta.
48. Naprawa i poszerzenie trasy katowickiej.
49. Wzmocnienie sprzętowe i kadrowe akcji zima.
50. Droga północ – południe Poznań – Katowice z infrastrukturą.
51. Poprawa jakości dróg powiatowych i gminnych.
52. Ścieżki rowerowe na trasie Środa Wlkp. – Zaniemyśl.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA:

1. Oczyścić strugi rzeczne płynące przez powiat.
2. Zbudować wodociągi na wszystkich wsiach.
3. Budowa kanalizacji w mieście Środa Wlkp.
4. Oczyszczalnie ścieków.
5. Zwodociągowanie każdej miejscowości powiatu, podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody.
6. Centralna oczyszczalnia dla każdej miejscowości.
7. Modernizacja hydroforni w Nowym Mieście, wymiana rur azbestowych.
8. Nowe ujęcia wody.
9. Konieczne skanalizowanie wszystkich sołectw.
10. Skanalizowanie gminy Krzykosy.
11. Zbiorniki retencyjne wody.



12. Oczyszczalnie ścieków przyzagrodowych i wiejskich.
13. Kanalizacja Sulęcinek, Sulęcin, Solec.
14. Kanalizacja Pięczkowa.
15. Powiększenie oczyszczalni w Sulęcinku.
16. Kanalizacja przy drodze 543, 545, 507 – 7 km.
17. Kolektor sanitarny.
18. Kolektor sanitarny w mieście, kanalizacja w gminach Zaniemyśl i Nowe Miasto.
19. Pełna kanalizacja sanitarna i burzowa w mieście Środa Wlkp.
20. Wybudować basen.
21. Likwidacja starych studzienek kanalizacyjnych.
22. Budowa nowych ujęć wód głębinowych.
23. Spiętrzenie wód powierzchniowych umożliwiających racjonalne zagospodarowanie wód 

powierzchniowych.
24. Odwodnić ulice.
25. Modernizacja wodociągu w Nowym Mieście.
26. Budowa i wymiana sieci wodociągowej.
27. Oczyszczalnia w gminie Dominowo.
28. Kanalizacja na osiedlach przy Kosynierów.
29. Oczyszczenie Jeziora Średzkiego.
30. Skanalizowanie Starego Rynku w Środzie Wlkp.
31. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Środzie Wlkp.
32. Realizacja programu małej retencji.
33. Podłączenie gospodarstw do sieci kanalizacji w Zaniemyślu.
34. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w gminie Dominowo.
35. Odbudowa cieków podstawowych.
36. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych.
37. Poprawa jakości gleby poprzez melioracje szczegółowe.
38. Remont (przegląd techniczny) Średzkiego Zalewu – tamy.
39. Podłączyć wszystkie ulice miasta pod kolektor ścieków socjalno – bytowy.
40. Odłączyć nielegalne odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych od głównego kolektora 

burzowego (dzikie podłączenia).

2 . Wym i eń ws z ys t k i e p r z ed s i ęwz i ęc i a o r g a n i z a cy j n e , j a k i e n a l e ż y 
p r z ep r o wa d z i ć w p o wi ec i e ś r ed z k i m w o kr es i e r ea l i z a c j i s t r a t eg i i – n a k ł a d y 
p o n i ż e j 1 0 0 0 0 0 z ł o t ych .

OŚWIATA, KULTURA I SPORT:

1. Remonty i modernizacja istniejących budynków szkół na terenie powiatu.
2. Wyposażenie sal gimnastycznych.
3. Place gier i zabaw dla dzieci.
4. Modernizacja szkół.
5. Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży.
6. Budowa boiska sportowego w miejscowości po likwidacji wysypiska śmieci.
7. Budowa kortu tenisowego.
8. Modernizacja boisk wiejskich i istniejących sal gimnastycznych.
9. Ścieżki rowerowe.
10. Remont Ośrodka Kultury.
11. Remont infrastruktury ZSR.
12. Remont Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp.
13. Zakończyć budowę sali sportowej w LO.
14. Zakup nowego sprzętu sportowego dla szkół.



15. Lepsza nawierzchnia na boiskach szkolnych.
16. Świetlice przyszkolne z wyposażeniem w sprzęt audiowizualny.
17. Wymiana okien w szkołach.
18. Wymiana okien w Technikum Rolniczym.
19. Remonty bieżące szkół.
20. Przechodzenie na ogrzewanie gazowe.
21. Budowa zaplecza na stadionie gminnym w Krzykosach (szatnie itp.).
22. Budowa boiska w każdej wsi.
23. Stworzenie pracowni symulacyjnych.
24. Remont kina.
25. Zajęcia pozalekcyjne.
26. Bezpieczne ulice przy szkołach.
27. Świetlice szkolne dla dzieci oczekujące.
28. Rozbudowa Muzeum Ziemi Średzkiej.
29. Rozbudowa istniejącej bazy ośrodków kulturalnych (sale widowiskowe) lub adaptacja na ten cel 

istniejącej infrastruktury budowlanej.
30. Galeria dla twórców – amatorów.
31. Rozbudowa Powiatowej Biblioteki Publicznej.
32. Centrum zajęć pozalekcyjnych.
33. Remont Ośrodka Kultury i bibliotek.
34. Remont Gimnazjum.
35. Wzbogacenie atrakcyjności Muzeum Ziemi Średzkiej.
36. Remont stadionu 700 – lecia.
37. Remont boiska do hokeja na trasie.
38. Rozbudowa Gimnazjum w Sulęcinku.
39. Wiejskie boiska sportowe w gminie Krzykosy.
40. Dokończenie sali wiejskiej w Sulęcinku.
41. Remont remiz na wsiach.
42. Modernizacja boisk sportowych w każdej wsi.
43. Szeroki remont istniejących obiektów sportowo – oświatowych.
44. Zadbanie o dzieci niepełnosprawne w tych obiektach.
45. Doposażenie w pomoce naukowe, by szkoła mogła dorównać kroku zmieniającej się 

rzeczywistości.
46. Remont hali sportowej w gimnazjum nr 1.
47. Zakup sprzętu sportowego.
48. Wymiana wyposażenia.
49. Architektura boisk szkolnych – zagospodarowanie.

DROGI I INFRASTRUKTURA OKOŁODROGOWA:

1. Wymienić przystanki autobusowe.
2. Zbudować zatoki autobusowe.
3. Chodniki przy Starym Rynku, ul. 20 Października; Niedziałkowskiego; Dąbrowskiego (dotyczy 

Miasta Środy Wielkopolskiej).
4. Parkingi przy szkołach.
5. Zmiany nawierzchni dróg lokalnych.
6. Chodniki w miejscowościach, gdzie ich brak.
7. Włączyć wszystkie miejscowości do instalacji kanalizacyjnej.
8. Prawidłowe oświetlenie dróg, skrzyżowań, oznakowanie miejscowości.
9. Ścieżki rowerowe.
10. Drogi gminne w Nowym Mieście.
11. Połączenie dróg komunikacją miejską i podmiejską.
12. Wiaty.
13. Stworzenie szybkiego i bezkolizyjnego połączenia z aglomeracją poznańską.



14. Ścieżki rowerowe.
15. Chodniki w gminie Krzykosy.
16. Trasy rowerowe w gminach turystycznych (Zaniemyśl, Dominowo).
17. Chodniki przy drogach powiatowych (inna nawierzchnia).
18. Toalety i punkty gastronomiczne.
19. Dobre i właściwe oznakowanie miejscowości.
20. Chodniki w miejscowości Sulęcinek.
21. Przystanki autobusowe w gminie Krzykosy.
22. Modernizacja parkingów.
23. Dodatkowe oświetlenie.
24. Ścinki poboczy.
25. Oznakowanie pionowe i poziome.
26. Zmiana organizacji ruchu Dolna – Limanowskiego.
27. Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej przy ul. Daszyńskiego – cmentarz.
28. Naprawa chodników w mieście Środa Wlkp.
29. Progi spowalniające wewnątrz miasta.
30. Naprawa dróg na których gromadzi się woda w czasie opadów.
31. Wymiana urządzeń zabezpieczających bezpieczeństwo ruchu drogowego (łańcuchy itp.).
32. Montaż urządzeń spowalniających ruch na drogach lokalnych, gminnych oraz wylotowych 

odcinkach dróg powiatowych i wojewódzkich.
33. Parkingi na Osiedlu Jagiellońskim.
34. Posadzenie kwiatów w mieście.
35. Chodniki i krawężniki gminne.
36. Telekomunikacja.
37. Oznakowanie i zabezpieczenie dojścia do szkół.
38. Odnowienie nawierzchni drogi Klęka – ñerków.
39. Droga Klęka – Dębno.
40. Chodniki Nowe Miasto – Dębno.
41. Ścieżki rowerowe Nowe Miasto – Śmiełów.
42. Modernizacja dworca PKS.
43. Rondo przy cmentarzu.
44. Wycinka konarów drzew.
45. Budowa chodnika ul. Klonowa w Sulęcinku.
46. Zatoczki, Rozwiązania ruchu drogowego, modernizacja przejazdów kolejowych, likwidacja 

wystających studzienek.
47. Ścieżki rowerowe w kierunku Zaniemyśla.
48. Ścieżki rowerowe na terenie gminy Nowe Miasto.
49. Chodnik na wyjeździe w stronę Słupi.
50. Parking wzdłuż trasy katowickiej z toaletami.
51. Wjazdy do posesji.
52. Sygnalizacja świetlna.
53. Budowa dróg w gminie Nowe Miasto nad Wartą, które nie są ujęte w aktualnych planach.
54. Poprawienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w całym powiecie.
55. Przystanki PKS.
56. Nawierzchnie asfaltowe + chodniki na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych, np. 

Osiedle Piastowskie, osiedle w okolicy ul Topolskiej.
57. Drzewa i krzewy przy drogach – wycinka.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA:

1. Usprawnić (powiększyć) kolektory wód opadowych z poszczególnych ulic i parkingów.
2. Modernizacja istniejących hydroforni w celu podniesienia jakości wody.
3. Budowa oczyszczalni.
4. Kanalizacja w gminach.



5. Modernizacja hydroforni.
6. Budowa zbiorników retencyjnych.
7. Modernizacja hydroforni.
8. Budowa zbiorników retencyjnych.
9. Modernizacja ujęć wodnych na wsiach.
10. Utrzymać istniejące sanitariaty na zewnątrz przy placówkach oświatowych, dokonać ich 

modernizacji w razie braku prądu itp.
11. Budowa kanalizacji przyzagrodowej i przydomowej.
12. Remonty hydroforni.
13. Naprawa i remonty wodociągów wiejskich.
14. Oczyszczalnie przyzagrodowe na terenie gminy Zaniemyśl.
15. Budowa wodociągu we wsi Bronisław, Młodzikowice.
16. Budowa alternatywnych ujęć wody na terenach zurbanizowanych.
17. Oczyszczalnie przyzakładowe.
18. Wymiana rur azbestowych w Pięczkowie.
19. Modernizacja punktów poboru wody.
20. Odłączyć od burzówek odpływ ścieków.

INNE PRZEDSIòWZIòCIA (W TYM ORGANIZACYJNE) 
POWYŻEJ I PONIŻEJ 100 TYS. ZŁOTYCH

1. Wymiana wyposażenia w szkołach i urzędach.
2. Zwiększenie liczebne grupy obsługowej.
3. Zmniejszenie liczebności uczniów w klasach.
4. Przeniesienie Urzędu Pracy z ul. Kosynierów do centrum miasta.
5. Remont generalny stacji Sanepidu.
6. Przystanki autobusowe i kolejowe zadbane.
7. Większa widoczność policji na drogach.
8. Budowa infrastruktury i powszechnego dostępu do Internetu.
9. Budowa nowych zakładów pracy.
10. Wspólne działania gminy i starostwa we wszystkich przedsięwzięciach.
11. Wybudowanie budynku Starostwa w Środzie Wlkp.
12. Przeniesienie dworca autobusowego do dworca kolejowego i ich modernizacja.
13. Elewacja budynku Wydziału Promocji.
14. Wprowadzenie systemu opieki zdrowotnej.
15. Wydawanie pozwoleń budowlanych w gminach.
16. Prawa jazdy i rejestracje w gminach.
17. Oczyszczenie jeziora – zbiornika retencyjnego i dostosowanie jego infrastruktury do 

możliwości rekreacji – budowa kompleksu wypoczynkowego.
18. Stworzenie stałej imprezy powtarzalnej w rytmie co miesięcznym.
19. Rozbudowa biblioteki powiatowej.
20. Elektroniczny obieg dokumentów w Starostwie.
21. Publiczne dostęp do Internetu.
22. Doposażenie służb umundurowanych w nowocześniejszy sprzęt oraz ochronę osobistą.
23. Stworzenie warunków dla modelarni.
24. Zakład Aktywności Zawodowej.
25. Świetlice socjoterapeutyczne.
26. Powstanie Zakładu Aktywizacji Zawodowej.
27. Sieć placówek wsparcia dziennego.
28. Ścieżki rowerowe i miejsca dla rowerów.



29. Agroturystyka.
30. Obszar Chronionego Krajobrazu.
31. Wydawanie informatorów gospodarczych, kulturalnych oraz turystycznych.
32. Powołać struktury doradcze dla rolnictwa.
33. Koordynowanie poziomu produkcji w rolnictwie.
34. Zreformowanie urzędowania administracji samorządowej.
35. Inna organizacja ochrony zdrowia.
36. Powstanie hospicjum.
37. Stworzenie spójnego systemu pomocy (w różnym zakresie).
38. Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół.
39. Dostosowanie komunikacji autobusowej do godzin pracy szkół średnich.
40. Budowa budynku administracyjnego Starostwa.
41. Rozbudowa biblioteki powiatowej.
42. Stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości.
43. Komputeryzacja urzędu i jednostek organizacyjnych.
44. Rozbudowa biblioteki gminnej i powiększenie zbiorów.
45. Zmiana organizacji ruchu na ul. Dolnej.
46. Parki i tereny rekreacyjne.
47. Wielopoziomowe parkingi na osiedlach mieszkaniowych.
48. Organizacja robót publicznych.
49. Organizacja opieki nad ludźmi chorymi i starymi.
50. Racjonalizacja sieci szkół i internatów na wszystkich poziomach edukacji.
51. Racjonalizacja dystrybucji ośrodków na służbę zdrowia.
52. Remonty obiektów zabytkowych.
53. Komputeryzacja, dostęp do Internetu, nowoczesne rozwiązania dotyczące dostępności 

klientów i ludzi niepełnosprawnych do urzędów i instytucji.
54. Rozbudowa monitoringu w Środzie Wlkp.
55. Poprawa współpracy władz.
56. Lepsza współpraca gmin z powiatem.
57. Koordynacja działań między gminami.
58. Wspólna akcja promocyjna w celu przyciągnięcia kapitału.
59. Budowa nowego pawilonu szpitala (w miejscu 60-letniego baraku wybudowanego przez 

Niemców).
60. Rozwój różnych form edukacji zawodowej.
61. Poprawa organizacji obsługi interesantów w urzędzie poprzez zorganizowanie biura.
62. Założenie nitki gazyfikacyjnej w pozostałej części gminy Nowe Miasto nad Wartą.
63. Modernizacja oświetlenia ulicznego w całej gminie.
64. Objęcie opieką grup bezrobotnych poprzez opiekę społeczną.
65. Większa dostępność służb porządkowych.
66. Zagospodarowanie odpadów.
67. Place zabaw dla dzieci i młodzieży.
68. Uregulowanie kwestii w sprawie wprowadzania psów i zanieczyszczania odchodami 

trawników itp.


