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Strategię Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004 - 2014, 

przyjętą przez Radę Powiatu w maju 2004 r., opracowano, przyjmując za podstawę wyniki 

debat strategicznych organizowanych metodą aktywnego planowania strategicznego.

W poszczeg�lnych obszarach życia społeczno – gospodarczego (gospodarka, ekologia, 

infrastruktura, społeczność) wskazano 45 cel�w, kt�re są podstawą prawidłowego rozwoju 

społeczno – gospodarczego powiatu średzkiego.

Spośr�d wszystkich sformułowanych cel�w, przy określeniu wariantu rozwoju posłużono 

się 14 celami wybranymi jako najważniejsze bez względu na to, do jakiego wcześniej obszaru 

zostały zakwalifikowane.

Dokonując hierarchizacji tych cel�w, dla powiatu średzkiego, wybrano wariant rozwoju 

o charakterze prokonkurencyjno – proedukacyjnym, kt�ry zakłada z jednej strony 
tworzenie wariant�w dla rozwoju infrastruktury, sprzyjającej aktywizacji gospodarczej 

oraz podwyższeniu jakości życia mieszkańc�w, z drugiej zaś konieczność monitorowania 

i stwarzania warunk�w dla dalszego, systematycznego rozwoju oświaty na każdym 

poziomie edukacyjnym (por. tabelę na str. 3).
Proces wdrażania strategii zakładał między innymi opracowanie w 2004 przez Zarząd Powiatu 

program�w operacyjnych ze szczeg�lnym uwzględnieniem projekt�w i zadań, mogących 

uzyskać wsparcie finansowe z funduszy pomocowych.

Wobec powyższego, Zarząd Powiatu - 30 kwietnia 2004 r. - podjął uchwałę w sprawie 

procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem 

Inwestycyjnym na lata 2004 – 2007.

We wrześniu 2004 r. Rada Powiatu uchwaliła dokument pn. „Plan Rozwoju Lokalnego 

wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 

2004 – 2007”, posiadający charakter strategiczny i stanowiący integralną część Strategii 

Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Średzkiego. 

Dla wybranego wariantu rozwoju powiatu średzkiego opracowane zostały programy 

operacyjne oraz projekty i zadania, przyporządkowane do poszczeg�lnych jego cel�w.
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I A

Monitorować i stwarzać warunki dla 
dalszego, systematycznego rozwoju oświaty 

na każdym poziomie edukacyjnym.
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Stworzyć warunki dla 
lepszego wykorzystania 

integracji z Unią 
Europejską dla rozwoju 

Powiatu.
II A

Stworzyć warunki 
do funkcjonowania 
wielkotowarowego 
rolnictwa i rozwoju 
przemysłu rolno-

spożywczego.
II B

Podjąć działania w 
kierunku poprawy 

stanu służby zdrowia 
w powiecie.

II C

Podjąć działania na 
rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i 
zapobiegania 

patologii.
II D

Stworzyć warunki do 
powstania zbiorowej 
komunikacji lokalnej.

III A

Stworzyć warunki do 
zintegrowania działań w kierunku 
wykorzystania historii regionu i 

walor�w turystycznych.
III B

Stworzyć warunki do 
napływu kapitału 

zewnętrznego.
III C

Podjąć działania na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia i 
złagodzenia jego skutk�w 

społecznych.
III D

Podjąć działania w kierunku 
zabezpieczenia opieki dla ludzi 

ciężko i przewlekle chorych, 
zagrożonych patologiami 

społecznymi.
III E

Stworzyć warunki do 
rozwoju otoczenia 

biznesu.
III F
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Wykorzystać bliskość położenia aglomeracji 
poznańskiej.

III G

Podjąć działania na rzecz kompleksowej 
ochrony środowiska w obszarze całego 

powiatu.
III H
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Raport z przebiegu realizacji w latach 2004-2006 projekt�w 
i zadań, zamieszczonych w programach operacyjnych zawartych 

w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego 
– stan na dzień 24.04.2007.

I. PROGRAMY OPERACYJNE PRZYPORZĄDKOWANE CELOM 
PRIORYTETOWYM:

Priorytet I A: „Stwarzać warunki dla rozwoju infrastruktury technicznej sprzyjającej 
aktywizacji gospodarczej oraz podwyższaniu jakości życia mieszkańc�w”.

1. Program I A/17: „Program wyznaczenia i promocji atrakcyjnych teren�w 
budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność produkcyjno 
– usługową”. Zawiera dwa projekty:
Projekt budowy bazy danych teren�w pod budownictwo mieszkaniowe 

oraz działalność produkcyjno - usługową na podstawie plan�w 
zagospodarowania przestrzennego gmin (P 17/1). Projekt zawiera 
następujące zadanie:
1) Zadanie Z 17/1/1: Budowa kompleksowej bazy danych o gruntach 

budowlanych i pod działalność gospodarczą na szczeblu powiatu bez 
względu na formę własności tych grunt�w. 

Ze względu na brak w gminach powiatu średzkiego plan�w zagospodarowania 
przestrzennego nie została dotychczas utworzona kompleksowa baza danych 
o gruntach budowlanych i pod działalność gospodarczą.

Projekt promocji teren�w pod budownictwo mieszkaniowe oraz 
działalność produkcyjno – usługową (P 17/2). Projekt zawiera następujące 
zadania:
1) Zadanie Z 17/2/1: Wydanie informatora o atrakcyjnych terenach 

inwestycyjnych. 
Realizacja tego zadania planowana jest po uchwaleniu w gminach plan�w 
zagospodarowania przestrzennego.

2) Zadanie Z 17/2/2: Zamieszczenie oferty na stronach www powiatu i gmin.
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu w listopadzie 2003 roku nawiązał 
wsp�łpracę z merytorycznymi wydziałami poszczeg�lnych gmin powiatu 
i pozyskał dane dotyczące teren�w należących do gmin przeznaczonych na 
działalność produkcyjno – usługową. Otrzymane w wersji papierowej dane 
zostały przetworzone na dane elektroniczne i w styczniu 2004 roku 
zamieszczone na powiatowej stronie internetowej w module GOSPODARKA. 
Dane te są na bieżąco aktualizowane. 
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2. Program I A/23: „Program modernizacji i rozbudowy sieci telekomunikacyjnej”.
Zawiera dwa projekty, tj.:
Dostosowanie sieci telekomunikacyjnych do potrzeb Internetu (P23/1)
Projekt powszechnego dostępu do Internetu (P23/2)

-

Wyżej wymienione projekty nie mają określonych zadań. 
Stwierdzić należy, że w tym obszarze zar�wno Starostwo Powiatowe w Środzie 
Wlkp. jak i jednostki organizacyjne powiatu oraz poszczeg�lne gminy powiatu 
średzkiego podejmują na bieżąco działania, w efekcie kt�rych systematycznie 
zwiększa się liczba miejscowości w powiecie, kt�rych mieszkańcy mają możliwość 
dostępu do Internetu.
Starostwo Powiatowe jak i wszystkie jednostki organizacyjne powiatu posiadają 
szerokopasmowy dostęp do Internetu. 
Dążąc do upowszechniania dostępu do Internetu a tym samym, realizując założenia 
programu tworzenia społeczeństwa informacyjnego, podjęto w Powiecie 
następujące działania:

- Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne przystąpiły do projektu „Pracownie 
internetowe w każdej szkole”.
Efekt: - ZSZ – 3 pracownie, L.O – 1 pracownia, ZSE – 3 pracownie, 
ZSR – 4 pracownie.
Przewiduje się, że w 2007 r. Zespoły Szk�ł otrzymają jeszcze po 1 pracowni.

- W kwietniu 2005 r. Powiat Średzki przystąpił do programu „Ikonka”
Efekt: utworzenie publicznych punkt�w dostępu do Internetu w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej – 3 stanowiska (czytelnia Internetowa) 
oraz w PCPR – 3 stanowiska (kafejka Internetowa).

- Utworzony został – w czerwcu 2005 r. - publiczny punkt dostępu do Internetu 
w PUP – infokiosk, w kt�rym bezrobotni maja możliwość poszukiwania ofert 
pracy. 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, w ramach projektu MENiS 
„Wyposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt 
komputerowy wraz z oprogramowaniem”, otrzymała w grudniu 2005 r. sprzęt 
komputerowy wraz z programami, kt�re wykorzystywane będą dla potrzeb 
diagnozowania i terapii zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży.

- Zarząd Powiatu, we wrześniu 2004 r. wyraził wolę przystąpienia Powiatu 
Średzkiego do projektu pn. „Wielkopolska on-line. Regionalna Platforma 
Usług Publicznych”, realizowanego wsp�lnie z 10 jednostkami samorządu 
terytorialnego wojew�dztwa wielkopolskiego, kt�rego liderem jest Urząd 
Marszałkowski Wojew�dztwa Wielkopolskiego. 
Rada Powiatu, przyjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia środk�w 
finansowych na opracowanie studium wykonalności.
W grudniu 2006 roku, pismem DSI.V.0300/03/06, Marszałek Wojew�dztwa 
Wielkopolskiego poinformował, iż ze względu na przedłużające się 
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postępowanie przetargowe, nie uzyskano dofinansowania ze środk�w ZPORR, 
w związku z tym odstąpiono od realizacji w/w projektu.

- Starosta Średzki powołał w 2005 r. Pełnomocnika ds. społeczeństwa 
informacyjnego, w ramach projektu Związku Powiat�w Polskich..

- Starosta Średzki, w październiku 2005 r., wyraził wolę wsp�łpracy Powiatu 
Średzkiego z Og�lnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej 
w zakresie organizowana na terenie powiatu ośrodk�w, w kt�rych byłyby 
realizowane programy edukacyjne, przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu 
określonych grup społecznych z naszego powiatu.

- We wszystkich wydziałach Starostwa Powiatowego już od stycznia 2003 r., 
funkcjonują internetowe skrzynki pocztowe, umożliwiające klientom kontakt 
drogą elektroniczną, bezpośrednio z merytorycznym wydziałem. 

- Na stronie internetowej Powiatu uruchomiono od listopada 2002 r.
e-BOM. W 2005 r. w module tym zostały ujednolicone karty usług, w ramach 
akcji „Przejrzysta Polska”. Mieszkańcom stworzono w ten spos�b możliwość 
pobierania drogą internetową wniosk�w, niezbędnych do załatwienia wielu 
spraw w Starostwie. 

- Zmodyfikowana została, na początku 2005 r., strona internetowa Powiatu, 
poprzez wprowadzenie nowych element�w takich jak: „Sonda”, „Ankieta” oraz 
„Zadaj pytanie Staroście”, kt�re dają możliwość mieszkańcom powiatu 
wypowiadania się poprzez Internet.

- Od stycznia 2005 r. Starostwo umożliwiło gminom powiatu średzkiego 
korzystanie, dla cel�w podatkowych – za pomocą łącza internetowego 
– z rejestru ewidencji grunt�w i budynk�w, prowadzonego w systemie 
teleinformatycznym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Środzie Wlkp.

- Powiat Średzki przystąpił – w lipcu 2004 r. – do wsp�łpracy z Gł�wnym 
Geodetą Kraju przy realizacji projektu PHARE 2003 „Zintegrowany System 
Katastralny”. Efektem jest otrzymanie w 2004 i 2005 r. środk�w na zakup 
sprzętu komputerowego i stosownego oprogramowania oraz modernizację 
pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia 
i udostępniania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Realizując założenia programu tworzenia społeczeństwa informacyjnego, 
w wyniku podjętych w roku 2006 działań, uzyskano następujące efekty:

- w sierpniu 2006 roku wdrożony został w Starostwie Powiatowym w Środzie 
Wlkp. podpis elektroniczny. Jednostką świadczącą usługi certyfikacyjne dla 
Starostwa jest firma UNIZETO Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie.
Zakupiono 6 zestaw�w do podpisu elektronicznego.
Koszt wdrożenia podpisu elektronicznego wyni�sł 1.701,90 zł

- 25 października 2006 roku została zawarta umowa na wdrożenie w tut. 
Starostwie elektronicznego obiegu dokument�w. Od 2 stycznia 2007 roku 
funkcjonuje już w Starostwie ww. system informatyczny.
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W celu wdrożenia elektronicznego obiegu dokument�w, został zainstalowany 
serwer obsługujący ten system oraz dokonano połączenia budynk�w Starostwa, 
znajdujących się na ul. Daszyńskiego i Żwirki i Wigury przy użyciu sieci Internet, 
wykorzystując sieć tzw. VPN. Zainstalowane w tym celu urządzenia zapewniają 
bezpieczne połączenie. Stworzyły one także możliwość darmowych połączeń 
telefonicznych pomiędzy budynkami Starostwa oraz z WOKISS.
Realizacja tego przedsięwzięcia jest kolejnym krokiem w dostosowaniu 
standard�w świadczonych usług do założeń społeczeństwa informacyjnego. Jest 
także podstawą do tego aby w dalszej kolejności, podjąć działania, kt�re umożliwią 
klientom sprawdzenie poprzez Internet na jakim etapie realizacji jest sprawa, 
z kt�rą zwr�cili się do Starostwa, natomiast Starostwu – stosowanie procedur 
związanych z ustawą o podpisie elektronicznym.
Koszt realizacji wyżej opisanego zadania – 45.038,74 zł.

Priorytet I B: „Monitorować i stwarzać warunki dla dalszego, systematycznego rozwoju 
oświaty na każdym poziomie edukacyjnym”.

3. Program I B/1: „Program stworzenia warunk�w do poszerzenia oferty 
edukacyjnej dostosowanej do lokalnego rynku pracy”. Zawiera dwa projekty;
Projekt rozbudowy i tworzenia nowych plac�wek i instytucji oświatowych 

w powiecie (P 1/1). Projekt zawiera następujące zadania:
1) Zadanie Z 1/1/1: Rozbudowa istniejącego budynku gimnazjum w Nowym 

Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną. 
4 kwietnia 2005 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy gminą Nowe 
Miasto nad Wartą a Powiatem Średzkim. Przedmiotem tego porozumienia było 
ustalenie zasad i warunk�w realizacji oraz wsp�łfinansowania rozbudowy 
istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część 
dydaktyczną ponadgimnazjalną, oraz przejęcie przez gminę zakończonej 
inwestycji, jako zadania własnego, prowadzenia szk�ł ponadgimnazjalnych 
w Nowym Mieście. 
W roku 2005 wmurowany został kamień węgielny. Inwestycja została 
zakończona 6.10.2006 roku. W skład utworzonego Zespołu Szk�ł wchodzą 
następujące typy szk�ł:
- Gimnazjum
- Liceum
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Technikum
Docelowo Zesp�ł Szk�ł będzie liczyć około 585 uczni�w, 21 oddział�w 
i posiadać będzie 21 sal lekcyjnych. Nauczanie będzie odbywać się na jedną 
zmianę. 

2) Zadanie Z 1/1/2: Modernizacja i przebudowa biblioteki szkolnej. 
W roku 2004 przeprowadzono częściową modernizację biblioteki szkolnej 
Zespołu Szk�ł Rolniczych polegającą na malowaniu, wymianie okien 
i instalacji elektrycznej. Koszt remontu wyni�sł 18.000,00 złotych.
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3) Zadanie Z 1/1/3: Wymiana okien w budynku dydaktycznym Zespołu 
Szk�ł Zawodowych.

Wymiana okien w budynku dydaktycznym w Zespole Szk�ł Zawodowych 
planowana jest na lata 2007 – 2009.

4) Zadanie Z 1/1/4: Remont wymiennikowni ciepła w budynku Zespołu 
Szk�ł Zawodowych.

I etap remontu wymiennikowni ciepła zrealizowano w 2006 roku, jego koszt 
wyni�sł 60.724,89 zł. II etap planowany jest na 2007 rok. Szacowany koszt 
całego `remontu to 119.490,20 złotych. 

5) Zadanie Z 1/1/5: Remont dachu budynku dydaktycznego Zespołu Szk�ł 
Zawodowych.

W 2004 roku wykonano częściowy remont dachu budynku dydaktycznego 
i hali sportowej (zalecenie inspektora nadzoru budowlanego) na kwotę 
27.754,88 złotych. W roku 2005 wyremontowano dach łącznika pomiędzy ZSZ 
a Pływalnią Miejską. W kosztach tego remontu partycypował OSiR w Środzie 
Wlkp. 

6) Zadanie Z 1/1/6: Modernizacja kuchni internatowej Zespołu Szk�ł 
Rolniczych w Środzie Wlkp.

Z uwagi na likwidację stoł�wki z dniem 30 czerwca 2005 roku, planowana 
wcześniej modernizacja kuchni jest nieaktualna i nie przewiduje się realizacji 
tego zadania.

7) Zadanie Z 1/1/7: Modernizacja pracowni technologii budowlanej 
w Zespole Szk�ł Zawodowych w Środzie Wlkp., oraz Zadanie Z1/1/7a: 
Remont pomieszczenia nr 018 wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi 
nr 017 i 019 z przeznaczeniem na pracownię technologii budownictwa.

Modernizacja pracowni polegała na zakupieniu sprzętu do przeprowadzania 
badań właściwości materiał�w budowlanych i sprzętu do realizacji zajęć 
z rysunku zawodowego i projektowania wyposażenia, oraz przygotowaniu 
uniwersalnych stanowisk do ćwiczeń. Pracownię oddano do użytku w grudniu 
2005 roku. Koszt remontu i wyposażenia wyni�sł 88.958,96 złotych. Szkoła na 
modernizacje pracowni uzyskała dofinansowanie z EFS w ramach programu 
„Lokalne Partnerstwa Edukacyjne”, w kwocie 23.976,40 EURO.

8) Zadanie Z 1/1/8: Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum przy 
Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp.

Rozbudowę Gimnazjum zakończono w 2004 roku. Dobudowano klatkę 
schodową, wykonano elewację zewnętrzną wraz z dociepleniem budynku. 
Powstały 4 sale lekcyjne oraz sanitariaty. Łączny koszt inwestycji wyni�sł 
459.537,00 złotych.

9) Zadanie Z 1/1/9: Remont elewacji i dachu budynku Liceum 
Og�lnokształcącego w Środzie Wlkp.
Zadanie zostało wykonane we wrześniu 2006 roku. Koszt realizacji inwestycji 
wyni�sł 467.219,00 zł.
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Stworzenie sp�jnego systemu doradztwa zawodowego (P 1/2). Projekt 
zawiera następujące zadanie:

1) Zadanie Z 1/2/1: stworzenie banku informacji na temat rynku pracy (także 
dla niepełnosprawnych).

W latach 2004-2006 zadanie nie było realizowane..

4. Program I B/19: „Podjęcie działań w kierunku stałego podwyższania poziomu 
wykształcenia mieszkańc�w”. Program zawiera trzy projekty:
Wyr�wnywanie szans edukacyjnych mieszkańc�w (P 19/1). Projekt zawiera 

następujące zadanie:
1) Zadanie Z 19/1/1: Stworzenie powiatowego systemu pomocy dzieciom 

wybitnie zdolnym.
Zadanie to jest realizowane poprzez:

- Uchwałę Nr XXII/155/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 
marca 2005 roku w sprawie określenia rodzaju wyr�żnień 
i wysokości nagr�d dla zawodnik�w, kt�rzy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe we wsp�łzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym, trener�w i działaczy sportowych zasłużonych 
w osiąganiu tych wynik�w oraz szczeg�łowych zasad i trybu ich 
przyznawania. W roku 2005 nagrody otrzymało 3 sportowc�w na 
łączną kwotę 3000 zł, a w 2006 roku 5 sportowc�w, r�wnież na 
łączną kwotę 3.000 zł. 

- Uchwałę Nr 76/2000 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 
2000 roku w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Powiatu 
Średzkiego. Corocznie przyznawanych jest 5 stypendi�w dla 
uczni�w szk�ł prowadzonych prze Powiat Średzki w wysokości 150 
zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

- Działanie 2.2 „Wyr�wnywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego - projektu stypendialnego dla uczni�w 
i student�w z powiatu średzkiego, z kt�rego od roku szkolnego 
i akademickiego 2004/2005 wypłacane są stypendia. 

- W roku szkolnym 2004/2005 stypendia otrzymało 403 uczni�w 
w kwocie 90 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy oraz 47 
student�w w kwocie 150 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy.
W roku szkolnym 2005/2006 stypendia otrzymało 393 uczni�w 
w kwocie 120 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy oraz 59 
student�w w kwocie 150 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy.

- W roku szkolnym 2006/2007 stypendia otrzymuje 329 uczni�w 
w kwocie 150 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy oraz 48
student�w w kwocie 150 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy.
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Projekt zmniejszania barier edukacyjnych dla dzieci z obszar�w ub�stwa, 
dzieci z obszar�w wiejskich (P 19/2).

Projekt likwidacji barier edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych 
– system pracy chronionej i przyuczania do zawodu (P 19/3).
Projekty te nie zawierają zadań.
Projekty pozostają do realizacji.

5. Program I B/28: „Stworzenie kompleksowego systemu edukacji ekologicznej 
w powiecie”. Program zawiera następujący projekt:
Edukacja ekologiczna (P 28/1). W ramach tego projektu zrealizowano 

następujące zadanie:
1) Zadanie Z 28/1/1: Stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej powstało w grudniu 2004 r. w celu 
prowadzenia edukacji ekologicznej w powiecie, polegającej m.in. na 
koordynowaniu działań edukacyjnych dotyczących organizacji konkurs�w, 
wycieczek, cyklicznych akcji ekologicznych np. Akcja Sprzątania Świata, 
Dzień Ziemi, w celu promowania zachowań proekologicznych. Centrum 
wyposażono m.in. książki i czasopisma, opracowania i inne materiały z zakresu 
ochrony środowiska, a w szczeg�lności: programy ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami dla wojew�dztwa wielkopolskiego, powiatu średzkiego 
oraz poszczeg�lnych gmin powiatu, informacje Wojew�dzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie średzkim, a także 
informacje z zakresu zasob�w kopalin i zanieczyszczenia gleby. Corocznie ze 
środk�w PFOŚIGW były przeznaczane środki na wyposażenie PCEE. W roku 
2006 na ten cel wydano 1.018 zł.
PCEE w zakresie edukacji ekologicznej podjęło w latach 2004-2006
następujące działania:

1. Opublikowano cykl artykuł�w w Nowym Tygodniku Średzkim 
pt. „Chrońmy przyrodę” na temat szkodliwości wypalania traw, ochrony 
kasztanowc�w przed szkodnikami, korzyści z przydomowego 
kompostowania odpad�w organicznych, dokarmiania ptak�w itp.

2. Zlecono wykonanie lnianych i papierowych toreb ekologicznych 
z nadrukiem znaku PCEE „ W zgodzie z naturą” na kwotę 1.732,40 zł, kt�re 
wykorzystywane są w ramach promocji ekologicznej. Koszty sfinansowano 
z PFOŚiGW. 

3. W związku z utworzeniem ścieżki edukacyjnej na obszarze „Bagien 
Średzkich”, Centrum wyposażono w 6 szt. lornetek do obserwacji ptak�w. 
Koszt zakupu lornetek 996,0 zł. sfinansowano z PFOŚiGW. Lornetki 
wypożyczane są przez nauczycieli, w ramach prowadzonych w szkole zajęć 
edukacyjnych w ramach ekologii.

4. PCEE wyposażono w komputer przenośny o wartości 3.086,60 złotych., 
kt�ry wykorzystywany jest m.in. w prelekcjach dla młodzieży szkolnej. 
Zakup sfinansowany został z PFOŚiGW.
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5. Utworzono moduł PCEE na stronie internetowej Starostwa, w kt�rym na 
bieżąco umieszczane są wszystkie informacje dot. działalności PCEE, a więc 
prowadzonych akcji oraz możliwościach korzystania z PCEE. 

6. Koordynowano akcją „Sprzątanie Świata-Polska 2004”. Zakupiono 6 tys. 
rękawic i 2,5 tys. work�w do zbierania odpad�w na kwotę 821,06 zł. 
( z PFOŚiGW). W akcji uczestniczyło 30 szk�ł, kt�rych uczniowie zebrali 
ok. 19 ton odpad�w. W ramach akcji przeprowadzony został konkurs 
fotograficzny „Piękno przyrody Powiatu Średzkiego” dla wszystkich uczni�w 
szk�ł. Na konkurs wpłynęło 121 zdjęć, nagrodzonych zostało 34 uczestnik�w 
konkursu. Nagrody książkowe na kwotę 1.669,10 zł. zakupiono z PFOŚiGW. 
Ponadto zakupiono 100 sadzonek drzew i krzew�w, kt�re młodzież posadziła 
na terenie wok�ł szk�ł średnich. Koszt zakupu sadzonek 1950,87 złotych. 
sfinansowany został z PFOŚiGW.
W 2005 r. koordynowano akcją „Sprzątanie Świata-Polska 2005” pod hasłem 
„Wszystkie kolory recyklingu”. Młodzież wszystkich szk�ł wzięła udział 
w akcji a worki i rękawice zostały zakupione z PFOŚiGW ( 1009,86 złotych). 
Zebrano ok. 8 ton odpad�w .
W 2006 r. przeprowadzono akcje na terenie powiatu - „Wiosenne sprzątanie 
świata” (w II kwartale) oraz „Sprzątanie świata” (w III kwartale). Ze środk�w 
PFOŚiGW zakupiono rękawice i worki foliowe dla szk�ł. 

7. Zgłoszono projekt LO do konkursu „Działania proekologiczne 
i prokulturowe w ramach strategii obszar�w wiejskich” organizowanego 
przez Marszałka Wojew�dztwa Wielkopolskiego. Projekt „Lepszy człowiek 
- lepszy świat - czyli zacznij od siebie” dotyczył integracji młodzieży 
szkolnej ze społecznością lokalną w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska. Projekt dofinansowano z PFOŚiGW w wysokości 160 zł. Został 
on nagrodzony przez Marszałka Wojew�dztwa Wielkopolskiego, uzyskując 
dla szkoły środki finansowe w wysokości 10 tys. zł. Środki te przeznaczone 
zostały na wyposażenie pracowni biologicznej.

8. Zorganizowano prelekcje dla uczni�w w LO i ZSZ w Środzie Wlkp. na 
temat właściwych zachowań proekologicznych i stanu środowiska 
w powiecie średzkim.

9. 22.04.2005 r., w Dniu Ziemi, zakupiono na kwotę 1.100 zł. 80 sadzonek 
drzewek i krzew�w dla szk�ł, kt�re zostały posadzone przez uczni�w na 
terenach przed szkołami. Koszty związane z zakupem sadzonek pokryto 
z PFOŚiGW.
W roku 2006, w związku z „Dniem Ziemi”, kt�ry obchodzony jest 22 
kwietnia, tradycyjnie zorganizowano sadzenie drzew i krzew�w. Uczniowie 
Zespołu Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp. i Zespołu Szk�ł Ekonomicznych 
w Łęknie sadzili drzewka i krzewy na terenach przyszkolnych. 
Natomiast w Liceum Og�lnokształcącym i Zespole Szk�ł Zawodowych 
w Środzie Wlkp. zorganizowano konkursy, w ramach kt�rych odbył się test 
z wiedzy ekologicznej oraz dwa konkursy: fotograficzny i plastyczny.
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Sadzonki drzew i krzew�w oraz nagrody książkowe dla uczestnik�w 
konkurs�w zakupione zostały ze środk�w Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

10. Zorganizowano dla uczni�w prelekcje o obszarze chronionego krajobrazu 
„Bagna Średzkie”. Prelekcje prowadzone były przez ornitolog�w 
z Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. Koszt prelekcji wyni�sł 80 
zł. i sfinansowany został z PFOŚiGW. Po prelekcjach odbyły się wycieczki 
na Obszar Chronionego Krajobrazu „Bagna Średzkie”.

11. W dniach 17-21.10 2005 r. zorganizowano „wycieczki ekologiczne” na 
Stację Uzdatniania Wody w Środzie Wlkp., na oczyszczalnię ściek�w 
w Chwałkowie i Łęknie W wycieczkach brało udział ok. 100 uczni�w 
z Zespołu Szk�ł Rolniczych i Zespołu Szk�ł Zawodowych w Środzie Wlkp. 
Zorganizowano r�wnież dla uczni�w klas I-III Szkoły Podstawowej 
w Murzynowie Kościelnym wyjazd na ścieżkę przyrodniczą do Leśnicz�wki 
w Łęknie gm. Zaniemyśl. Koszt wycieczek wyni�sł 250 zł. i sfinansowany 
został z PFOŚiGW.

12. Dla młodzieży szk�ł ponadgimnazjalnych ogłoszono konkurs na 
najbardziej interesujący artykuł do gazety lokalnej o ciekawostkach 
przyrodniczych występujących na terenie powiatu średzkiego. Nagrody 
w postaci książek przyrodniczych i ekologicznych koszy wiklinowych 
o wartości 633,10 zł. zakupiono z PFOŚiGW. Nagrodzone artykuły będą 
publikowane w 2006 r. w Nowym Tygodniku Średzkim w ramach cyklu 
Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej „Chrońmy przyrodę”.

13. W roku 2005 wykonano 7.500 szt. ulotek informacyjnych o zasadach 
właściwego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami „Segregacja 
odpad�w w gospodarstwie domowym”. Ulotki zostały rozpowszechnione 
wśr�d mieszkańc�w powiatu poprzez ich zamieszczenie jako wkładki 
w gazecie lokalnej. Koszt wykonania ulotek wyni�sł 1.975,0 złotych.

14. Opracowano ulotki „Nie spalajmy śmieci, nie spalajmy odpad�w”. Ulotki 
w ilości 10.000 szt. zostały umieszczone jako wkładka informacyjna do 
„Gazety Średzkiej”, w celu uświadomienia społeczności lokalnej 
o właściwym postępowaniu z odpadami. Koszt wykonania ulotek wyni�sł 
1.675,28 zł.

15. Zlecono opracowanie i wykonanie folder�w o „Bagnach Średzkich” 
w ilości dw�ch tys. sztuk, kt�rych koszt wyni�sł 3.000 zł.
Koszty związane z akcją ulotkową pokryto z PFOŚiGW.

16. Zorganizowano konkurs plastyczny „Posprzątajmy nasz świat”. Konkurs 
został zorganizowany w II kategoriach wiekowych. 
Na konkurs wpłynęło 85 prac. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli 
Starostwa, nagrodziła 10 prac konkursowych. 



Monitorowanie realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego 
Powiatu Średzkiego 2004 – 2014”.

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 13

Klasom, kt�re zajęły I miejsce ufundowano wycieczki przyrodnicze do 
Leśnicz�wki w Łęknie. Pierwsza grupa zwycięzc�w była na wycieczce 
w czerwcu, a druga – we wrześniu. Klasy, kt�re zajęły miejsca II i III 
otrzymały atrakcyjne nagrody, w formie r�żnego rodzaju pomocy 
dydaktyczno-naukowych.

17. W ramach festynu ekologicznego przeprowadzono konkurs „Na 
najładniejszego i najsympatyczniejszego psa” oraz paradę platform pod 
hasłem „Dbajmy o środowisko w powiecie i na świecie”. Atrakcyjne nagrody 
zostały zakupione ze środk�w PFOŚiGW.

II. PROGRAMY OPERACYJNE PRZYPORZĄDKOWANE CELOM 
PIERWSZORZĘDNYM:

Cel pierwszorzędny II A: „Stworzyć warunki dla lepszego wykorzystania integracji 
z Unią Europejską dla rozwoju Powiatu.

1. Program II A/3: „Program działań w kierunku r�wnomiernego rozwoju 
poszczeg�lnych obszar�w powiatu”. Program zawiera następujący projekt:
Analiza obowiązujących miejscowych plan�w zagospodarowania 

przestrzennego pod kątem ustaleń gwarantujących r�wnomierny rozw�j 
powiatu średzkiego (P 3/1). Projekt zawiera dwa zadania:
1) Zadanie Z 3/1/1: Stworzenie banku danych o terenach możliwych do 

zagospodarowania.
2) Zadanie Z 3/1/2: Utworzenie wsp�lnego systemu promocji gospodarczej 

Powiatu.
Zadania te będą mogły być zrealizowane po uchwaleniu w poszczeg�lnych 
gminach plan�w zagospodarowania przestrzennego.

2. Program II A/14: „Program rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu w oparciu 
o miasto Środa Wielkopolska”. Program zawiera dwa projekty:
Projekt turystyki weekendowej (P 14/1). Projekt zawiera następujące zadania:

1) Zadanie Z 14/1/1: Wykaz miejsc atrakcyjnych turystycznie na 
wypoczynek weekendowy.

Na stronie internetowej powiatu (zakładka Turystyka i moduł Powiatowa Kolej 
Wąskotorowa) Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu zamieścił informacje 
dotyczące miejsc szczeg�lnie atrakcyjnych dla turyst�w, m.in.: kolejki 
wąskotorowej, gospodarstw agroturystycznych, szlak�w turystycznych 
przebiegających przez powiat, zabytk�w oraz bazy noclegowo 
– gastronomicznej znajdującej się na terenie powiatu. Wydział opracował 
i kolportuje na imprezach promujących walory turystyczne naszego regionu, 
broszurki ze spisem gospodarstw agroturystycznych, zabytk�w z terenu 
powiatu średzkiego, szlak�w rowerowych oraz programy przejazd�w kolejki 
oraz imprez, kt�re się odbywają na terenie stacji PKW.
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2) Zadanie Z 14/1/2: Poprawa dr�g dojazdowych do miejsc atrakcyjnych 
turystycznie.

W 2004 roku Zarząd Dr�g Powiatowych wykonał remont ulicy Raczyńskiego 
w Zaniemyślu – zadanie Z 22/1/2, str. 21.
W 2006 roku przeprowadzony został remont nawierzchni ul. Poznańskiej 
w Zaniemyślu (1,2 km) drogi powiatowej 2468P (Zaniemyśl – K�rnik). Koszt 
inwestycji wyni�sł 149.988,11 zł.
W 2006 roku Zarząd Dr�g Powiatowych zrealizował inwestycję pod nazwą 
„Remont drogi powiatowej nr 2907P Dębno – Radliniec” na odcinku Chrzan 
– Dębno (2,850 km) – koszt inwestycji, w kt�rej partycypowała gmina Nowe 
Miasto wyni�sł 358.457,21 zł.
W 2005 roku w gmina Nowe Miasto nad Wartą zrealizowała inwestycję 
związaną z budową drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Dębno – Lg�w 
długość 1500 m (droga numer 552918P). Droga przebiega w dorzeczu rzeki 
Warty w granicach Żerkowsko– Czeszewskiego Parku Krajobrazowego i łączy 
tereny turystyczne Dębna z terenami turystycznymi Śmiełowa i okolicami 
gminy Żerk�w.
W 2006 roku gmina Nowe Miasto nad Wartą zrealizowała inwestycję pod 
nazwą „Budowa drogi asfaltowej Boguszynek – Komorze” 
o długości 1500 m (droga numer 552923P). Droga biegnie w dorzeczu rzeki 
Warty, łącząc Chociczę – Boguszynek w kierunku miejscowości Świączyń 
w Gminie Książ, stanowiące element turystycznego szlaku rowerowego 
w dolinie rzeki Warty.

Projekt lokalizacji podmiot�w gospodarczych poprzez interesujące 
propozycje obszar�w przemysłowych w Powiecie (P 14/2). Projekt nie zawiera 
zadań.

Ze względu na brak w gminach powiatu plan�w zagospodarowania 
przestrzennego, w latach 2004 - 2006 nie realizowano tego projektu.

Cel pierwszorzędny II B: „Stworzyć warunki do funkcjonowania wielkotowarowego 
rolnictwa i rozwoju przemysłu rolno-spożywczego”.

3. Program II B/15: „Program wspierania produkcji rodzimej żywności oraz rozwoju 
bazy przetw�rstwa rolno – spożywczego”. Program zawiera cztery projekty:
Projekt tworzenia grup producenckich (P 15/1). Na projekt składają się 

następujące zadania:
1) Zadanie Z 15/1/1: Identyfikacja obszar�w produkcji rolnej w powiecie 

sprzyjającej tworzeniu grup producenckich.
2) Zadanie Z 15/1/2: Szkolenie grup producenckich.

W latach 2004 – 2006 powyższe zadania nie były realizowane
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Projekt przystosowania producent�w żywności do norm UE (ISO 9000) 
(P 15/2).

Mając na względzie wsparcie produkcji rodzimej żywności oraz rozwoju bazy 
przetw�rstwa rolno – spożywczego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Środzie 
Wlkp. zorganizował pomoc doradczą dla rolnik�w w zakresie dostosowywania 
gospodarstw rolnych do standard�w UE. Pracownicy ODR pomagali 
w opracowywaniu plan�w oraz wypełnianiu wniosk�w składanych przez rolnik�w 
do następujących program�w:
 Budowa płyt obornikowych – z terenu powiatu średzkiego złożono 320 

wniosk�w na łączną sumę 2.800.000,00 Euro.
 Plany rolno – środowiskowe – złożono 180 wniosk�w na łączna sumę 

500.000,00 Euro.
 Inwestycje w gospodarstwach rolnych – wnioski dotyczyły gł�wnie zakupu 

maszyn rolniczych, złożono 50 wniosk�w na łączną sumę 4.000.000,00 Euro.
 Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych – złożono 40 wniosk�w na łączną 

sumę 50.000,00 Euro.
 Dopłaty bezpośrednie dla gospodarstw rolnych – złożono 1300 wniosk�w 

o łącznej wartości 5.000.000,00 Euro. 

Projekt promocji zdrowej żywności (P 15/3).
Projekt budowy bazy przetw�rstwa rolno – spożywczego (P 15/4).
Powyższe projekty nie zawierają zadań. W latach 2004-2006 nie były realizowane.

Cel pierwszorzędny II C: „Podjąć działania w kierunku poprawy stanu służby zdrowia 
w powiecie”.

4. Program II C/8: „Program profilaktyki i promocji zdrowia”. Program zawiera dwa 
projekty:
Projekt edukacji zdrowia (P 8/1). W ramach tego projektu realizowane jest 

następujące zadanie:
1) Zadanie Z 8/1/1: Opracowanie i wdrożenie program�w edukacji zdrowotnej 

w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i bezpośrednio w rodzinach 
zamieszkałych na terenie powiatu.

W latach 2004 – 2006 zadanie nie było realizowane.

Projekt profilaktyki zdrowotnej w powiecie (P 8/2). Projekt zawiera dwa 
zadania:
1) Zadanie Z 8/2/1: Opracowanie programu w zakresie profilaktyki 

onkologicznej dla kobiet i mężczyzn.

Zadanie realizowano poprzez organizację w latach 2004 – 2006 badań 
mammograficznych dla kobiet w wieku 59 – 60.
W grudniu 2004 r. Zarząd Powiatu Średzkiego sfinansował z budżetu Powiatu 
Średzkiego badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat na łączną 
kwotę 8.415,00 złotych.
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13 i 17 grudnia 2004 r. Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego, 
wsp�lnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotwor�w w Poznaniu 
zorganizowali po raz pierwszy bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet
w wieku 45 – 69 lat z terenu powiatu średzkiego. Badania te zostały 
sfinansowane w całości z budżetu powiatu średzkiego z powodu wycofania się 
przez Wielkopolski Oddział Wojew�dzki NFZ z ich finansowania. 
W dniach 11 i 18 lutego, 18 i 19 marca oraz 17 i 24 czerwca 2005 r. 
przeprowadzono ponownie badania ponownie, tym razem dla kobiet w wieku 50 
– 69 lat. Badania wykonał już nieodpłatnie Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii Nowotwor�w w Poznaniu na podstawie umowy zawartej 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wszystkie badania przeprowadzane były w mammobusie ustawionym przy 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Środzie Wlkp. 
Łącznie w już przeprowadzonych czterech akcjach w miesiącu grudniu 2004 r. 
oraz lutym, marcu i czerwcu 2005 r. z badań skorzystały 762 mieszkanki naszego 
powiatu. Koszt 1 badania w mammobusie wynosił 55 złotych.
W grudniu 2006 r. Zarząd Powiatu Średzkiego sfinansował z budżetu Powiatu 
Średzkiego badania mammograficzne dla kobiet w wieku 40 – 49 lat i powyżej 
70 roku życia na łączną kwotę 4.176,00 zł.
W dniach 18, 19 i 28 grudnia 2006 r. Wydział Polityki Społecznej wsp�lnie 
z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotwor�w w Poznaniu 
zorganizowali częściowo odpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 
40 – 49 lat i powyżej 70 roku życia z terenu powiatu średzkiego. 
Ponieważ w ww. przedziałach wiekowych na badania mammograficzne zapisało 
się tylko 208 kobiet, Wydział Polityki Społecznej zapisywał r�wnież panie 
w wieku 50 – 69, kt�re zgłosiły się do Starostwa. 
W tym przedziale wiekowym badanie mammograficzne jest bezpłatne, ponieważ
finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie umowy 
zawartej z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotwor�w w Poznaniu.

Z badań skorzystało 207 kobiet z terenu powiatu średzkiego, z tego 144 panie 
z częściowo odpłatnych badań mammograficznych, a 63 panie miały je 
wykonane bezpłatnie. 

W 2006 roku zadanie to było realizowane r�wnież poprzez:
Bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet z terenu powiatu średzkiego. 
21 i 28 października 2006 r. Wydział Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego wsp�lnie z Wojew�dzkim Ośrodkiem Koordynującym Program 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Ginekologiczno – Położniczym Szpitalem 
Klinicznym Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
zorganizowały bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet z terenu powiatu 
średzkiego. Z badań mogły skorzystać kobiety w wieku 25 – 59 lat, kt�re przez 
ostatnie 3 lata nie miały wykonywanego badania cytologicznego w ramach NFZ. 

Z badań skorzystało 70 kobiet z terenu powiatu średzkiego. Badania 
zorganizowane zostały w ramach Kampanii Społecznej „Wybierz życie”
- Og�lnopolskiego Programu Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. 
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Badanie połączone było z wcześniejszą projekcją multimedialną na temat 
zagrożenia rakiem szyjki macicy i profilaktyki.
Organizatorami kampanii byli: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz 
Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. 
Honorowy Patronat nad akcją objął Jan Grabkowski - Starosta Poznański, 
Przewodniczący Konwentu Starost�w Wojew�dztwa Wielkopolskiego. 

2) Zadanie Z 8/2/2: Stworzenie skutecznego programu wykrywania dysfunkcji 
u dzieci.

W latach 2004 – 2006 zadanie nie było realizowane.

5. Program II C/24: „Program budowy i modernizacji infrastruktury medycznej 
i opieki społecznej”. Program zawiera dwa projekty:
Projekt restrukturyzacji Szpitala Powiatowego (P24/1). W skład tego projektu 

wchodzą następujące zadania:
1) Zadanie Z 24/1/1: Oddział Opieki Paliatywnej.
W latach 2004-2006 zadanie nie było realizowane.

2) Zadanie Z 24/1/2: Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji 
mycia ł�żek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp.

30 czerwca 2004 roku powiat średzki złożył w Urzędzie Marszałkowskim projekt 
p.t. "Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia ł�żek i windy 
w SP ZOZ w Środzie Wlkp.". Projekt ten złożony został w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, powiat 
wnioskuje w nim o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Przeszedł on pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i decyzją 
Regionalnego Komitetu Sterującego został zakwalifikowany do finansowania.
Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana 5 sierpnia 2005 roku.
Inwestycja została zakończona 30.06.2006. Celem projektu było podniesienie 
standardu diagnozowania i leczenia pacjent�w szpitala powiatowego w Środzie 
Wlkp. Realizacja projektu modernizacji szpitala przyczyniła się do zapewnienia 
mieszkańcom naszego miasta i obszar�w wiejskich powiatu średzkiego wysokiej 
jakości opieki medycznej. W ramach realizacji projektu wyremontowany został
blok operacyjny, tzw "pawilon" został zaadaptowany na potrzeby nowej, 
centralnej sterylizatorni, powstała także stacja mycia i dezynfekcji ł�żek oraz 
zainstalowana została druga winda. Prace te wpłynęły na poprawę wyposażenia 
i stanu budynku szpitala.
Realizacja projektu pozwoliła na poprawę dostępności do świadczeń 
zdrowotnych, a w szczeg�lności do wysokokwalifikowanych usług 
chirurgicznych w stanach zagrożenia życia u chorych przyjmowanych 
w szpitalnym oddziale ratunkowym.
Stworzone zostały bezpieczne i higieniczne warunki dla pacjent�w 
i wykonującego swą pracę personelu, ograniczono możliwość wystąpienia 
zakażeń szpitalnych. Dzięki dofinansowaniu z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej szpital średzki spełnia wymogi Ministra Zdrowia i Opieki 
Zdrowotnej dnia 21 września 1992 roku w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z 1992r). Łączny koszt 
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projektu wyni�sł: 2 896 763,03 złotych, z czego 1 625 728,75 złotych stanowiło
dofinansowanie z EFRR, 216 763,83 dofinansowanie z budżetu państwa, 
natomiast 1 054 270,45 złotych wkład własny powiatu.

3) Zadanie Z 24/1/3: Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych 
w SP ZOZ w Środzie Wlkp.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2007-2008

Pragnąc podnieść jakość świadczonych usług w średzkim szpitalu oraz zapewnić 
chorym dostęp do korzystania z wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. zainicjowało w 2003 roku akcję 
pn.: "Każdy może pom�c" na rzecz wyposażenia średzkiego szpitala w sprzęt 
niezbędny do podniesienia jakości świadczonych usług. Akcja ta była 
kontynuowana także w latach 2004-2005. Dzięki ofiarności mieszkańc�w 
powiatu średzkiego oraz działających na terenie powiatu firm i instytucji udało 
się pozyskać środki finansowe na zakup 4 pomp infuzyjnych, kt�re funkcjonują 
w średzkim szpitalu. Poszczeg�lne oddziały szpitala otrzymały także komplety 
pościeli i koc�w. Akcja została zakończona w 2005 roku.

Projekt rewitalizacji usług w zakresie opieki społecznej (P 24/2). Projekt nie 
zawiera żadnych zadań.
W latach 2004 – 2006 projekt nie był realizowany.

Cel pierwszorzędny II D: „Podjąć działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i zapobiegania patologii”.

6. Program II D/4: „Program przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa 
publicznego”. W skład programu wchodzą dwa projekty:
Bezpieczny Powiat (Z 4/1). Projekt ten zawiera trzy zadania:

1) Zadanie Z 4/1/1: Zwiększenie obsady etatami w rewirach dzielnicowych.
W latach 2004-2005 w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. służba 
w Rewirze Dzielnicowych w Zaniemyślu (jedyny rewir w strukturze KPP), nie 
została wzmocniona poprzez zwiększenie stanu etatowego tej kom�rki 
organizacyjnej jednostki. Natomiast do pełnienia służby na terenie rewiru, 
zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kierowani byli dodatkowo policjanci Sekcji 
Ruchu Drogowego, kt�rzy pełnili służbę na trasach o wzmożonym ruchu 
wakacyjno-turystycznym, a także policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego 
i Policji Sądowej tutejszej jednostki, kt�rzy pełnili służbę w patrolach 
rowerowych i pieszych.

Od 1 czerwca 2006 r w związku ze zmianami organizacyjnymi w Komendzie 
Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. został zlikwidowany Rewir Dzielnicowych 
w Zaniemyślu. Kierownika Rewiru przeniesiono do służby patrolowej 
w Komendzie w Środzie Wlkp. Funkcjonariusze pełniący dotychczas obowiązki 
dzielnicowych na terenie gminy Zaniemyśl nadal wykonują swoje zadania 
w przydzielonych rejonach służbowych z tym, że podlegają kierownikowi 
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Zespołu Dzielnicowych w Komendzie. Ta zmiana organizacyjna nie wpłynęła 
ujemnie na wykonywanie zadań, a wprost przeciwnie pozwoliła na wzmocnienie 
służby patrolowej. W okresie wakacyjno - urlopowym do pełnienia służby na 
terenie gminy Zaniemyśl, kierowani byli dodatkowo policjanci z Zespołu Ruchu 
Drogowego, kt�rzy pełnili służbę na trasach o wzmożonym ruchu, a także
policjanci Referatu Patrolowo - Interwencyjnego i Policji Sądowej oraz 
policjanci z Ośrodka Szkolenia Policji Komendy Wojew�dzkiej w Poznaniu.

2) Zadanie Z 4/1/2: Wdrożenie programu prewencji kryminalnej.
W latach 2004-2005 w KPP Środa Wlkp. w ramach prewencji kryminalnej 
realizowano Wielkopolski Program Prewencyjny ,,Bezpieczna Szkoła”, kt�ry 
skierowany jest zar�wno do uczni�w, rodzic�w jak i nauczycieli. Gł�wnymi 
założeniami tego programu są: ograniczenie przejaw�w niedostosowania 
społecznego wśr�d dzieci i młodzieży szkolnej, uświadomienie nauczycielom 
oraz rodzicom zagrożeń z zakresu problematyki uzależnień oraz przestępczości 
wśr�d nieletnich, stworzenie szkoły wolnej od wszelkich zagrożeń i wczesna 
edukacja prewencyjna, uczni�w, nauczycieli i rodzic�w. W programie tym 
uczestniczą 32 szkoły z terenu powiatu średzkiego. W ramach wyżej 
wspomnianego programu, realizowany jest także Policyjny Program Edukacyjny 
z ,,Pyrkiem Bezpieczniej”. Adresatami programu są uczniowie szk�ł 
podstawowych. Program zakłada, że jego realizację zostaną objęci uczniowie, od 
rozpoczęcia nauki do czasu ukończenia szkoły podstawowej. Ma on charakter 
długofalowy, a jego założeniem jest wieloletnia i ciągła praca z dziećmi 
odbywającymi naukę szkolną, mająca na celu uzyskanie wymiernych efekt�w 
w zakresie, ograniczania zjawisk społecznie szkodliwych takich jak: 
przestępczość, demoralizacja, narkomania, alkoholizm i inne przejawy patologii 
społecznych. Realizację programu rozpoczęto w roku szkolnym 2004/05 
i kontynuowana ona będzie z tą grupą uczni�w do ukończenia szkoły w roku 
2011. 
Ponadto w KPP w Środzie Wlkp. realizowany jest program prewencyjny pod 
nazwą ,,Bezpieczne Miasto”. W ramach realizacji założeń tego programu 
podejmowane są działania upowszechniające bezpieczne zachowania, zar�wno 
jeśli chodzi o ochronę własnego mienia, jak i edukacyjne pod kątem unikania 
sytuacji wiktymogennych.

W roku 2006 w ramach prewencji kryminalnej nadal był realizowany 
Wielkopolski Program Prewencyjny ,,Bezpieczna Szkoła”, kt�rym objęto dzieci 
i młodzież. Gł�wnym celem tego programu jest ograniczenie przejaw�w 
niedostosowania społecznego wśr�d dzieci i młodzieży szkolnej, uświadomienie 
nauczycielom oraz rodzicom zagrożeń z zakresu problematyki uzależnień oraz 
przestępczości wśr�d nieletnich i stworzenie szkoły wolnej od wszelkich 
zagrożeń. W programie tym uczestniczą wszystkie szkoły z terenu Powiatu 
Średzkiego. W ramach programu, Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
odbyli szereg spotkań z uczniami szk�ł r�żnego typu w toku kt�rych m�wili 
o zagrożeniach oraz możliwościach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. 
W spotkaniach udział wzięło 2564 uczni�w. Zorganizowany został turniej 
wiedzy i umiejętności dla dzieci i młodzieży szk�ł podstawowych oraz 
gimnazj�w pt. ,,W Naszym Powiecie z Pyrkiem Bezpieczniej”. Nadal jest 
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realizowany program prewencyjny pod nazwą ,,Bezpieczne Miasto”. W ramach 
realizacji założeń tego programu podejmowane są działania upowszechniające 
bezpieczne zachowania, zar�wno jeśli chodzi o ochronę własnego mienia, jak 
i edukacyjne pod kątem unikania sytuacji wiktymogennych. W czerwcu został 
zorganizowany festyn policyjno-samorządowy pt. „Policjanci i strażacy 
dzieciom”. Festyn łączył w sobie elementy zabawy i rozrywki oraz zdobywanie 
wiedzy i umiejętności związanej z sytuacjami szczeg�lnymi. W okresie wakacji 
„Gazeta Średzka”, Policjanci z Zespołu Prewencji oraz Starostwo zorganizowali 
konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Bezpieczne wakacje z Pyrkiem”, kt�rego 
celem było propagowanie wiedzy na temat zagrożeń oraz bezpiecznej zabawy. 

3) Zadanie Z 4/1/3: Remont i modernizacja budynk�w policji.
W 2005 roku w budynku KPP w Środzie Wlkp. zostały przeprowadzone 
następujące remonty i modernizacje:
a) dokonano wymiany stolarki okiennej w całym budynku, z drewnianej na 

plastikową – wartość zadania: 219.982,24 zł,
b) dokonano modernizacji kotłowni, wymieniając piece węglowe na gazowe 

– wartość zadania: 130.864,25 zł,
c) rozpoczęto montaż informatycznego okablowania strukturalnego – prace 

zostaną ukończone do końca lutego 2006 r., i wtedy zostanie podana wartość 
przedsięwzięcia.

W 2006 roku w budynku KPP w Środzie Wlkp. były nadal kontynuowane prace 
remontowe i modernizacyjne, kt�rych łączna wartość wynosiła 101.400,- zł. 
Środki na ten cel zostały przekazane przez samorząd powiatu oraz samorządy 
gminne. 
Do najważniejszych prac należy zaliczyć: 
a) remont i docieplenie dachu budynku gł�wnego jednostki;
b) wymianę pion�w sanitarnych i instalacji wodociągowej;
c) zakończenie montażu okablowania informatycznego;
d) remont pomieszczeń dla ps�w służbowych.

Profilaktyka uzależnień (P 4/2). W skład tego projektu wchodzą trzy zadania:
1) Zadanie Z 4/2/1: Opracowanie powiatowego programu przeciwdziałania 

uzależnieniom alkoholowym.
Realizację zadania rozpoczęto w roku 2005. Podstawą opracowania programu 
jest określenie skali problem�w związanych z uzależnieniem od alkoholu 
występujących w powiecie średzkim. Prace nad opracowaniem programu 
rozpoczęto od prowadzenia badań na temat wiedzy o uzależnieniu od alkoholu 
i zagrożeń uzależnieniem dzieci i młodzieży. Badaniem objęto grupę 400 
uczni�w szk�ł podstawowych i gimnazjum, z czego połowa badanych 
zamieszkuje na obszarze wiejskim, a druga połowa badanych – w mieście Środa 
Wlkp. W grudniu 2005 r został opracowany Raport uwzględniający stan 
faktyczny i występujące zagrożenia dotyczące uzależnienia wśr�d dzieci 
i młodzieży powiatu średzkiego. W celu właściwego zdiagnozowania problemu 
zagrożeń wśr�d dzieci i młodzieży w 2006 r przy wsp�łpracy z Gminami: Środa 
Wlkp. i Nowe Miasto kontynuowano prowadzenie badań. Objęto nimi ok. 1800 
dzieci i młodzieży. Opracowany został Raport na temat stanu wiedzy dzieci 
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i młodzieży o uzależnieniach od alkoholu i narkotyk�w oraz występujących 
zagrożeniach na tym obszarze.

2) Zadanie Z 4/2/2: Stworzenie na terenie powiatu systemu monitoringu 
środowisk zagrożonych narkomanią.

Zadanie zostanie przyjęte do realizacji po opracowaniu Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii, kt�ry to zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii, stanowić będzie podstawę do podejmowania 
działań w zakresie zwalczania narkomanii. W 2006 roku kontynuowane były 
badania dotyczące występujących zagrożeń uzależnieniem od narkotyk�w wśr�d 
dzieci i młodzieży.

3) Zadanie Z 4/2/3: Utworzenie świetlic terapeutycznych (przyszkolnych), 
tworzenie k�ł zainteresowań, w ramach zajęć pozaszkolnych.

Zajęcia pozaszkolne z dziećmi i młodzieżą organizują gminy w ramach 
Gminnych Program�w Profilaktyki i Rozwiązywania Problem�w Alkoholowych. 
W każdej gminie należącej do powiatu średzkiego, funkcjonują świetlice 
terapeutyczne. Og�łem działa 16 takich świetlic. Stworzono szereg k�ł 
zainteresowań skupiających dzieci i młodzież, kt�re poprzez rozwijanie 
uzdolnień, kształtują właściwe postawy, a tym samym przeciwdziałają 
negatywnym skutkom czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w 2006 roku autorski 
program pt. „Razem więcej”, kt�rego celem było wsparcie istniejącej sieci 
świetlic w Gminie Środa Wlkp. poprzez prowadzenie zajęć wychowawczych 
i socjoterapeutycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom 
i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Partnerem w realizacji 
programu był Ośrodek Wsparcia – Gminna Świetlica Terapeutyczno
-Wychowawcza w Środzie Wlkp. Programem objęto 273 dzieci i młodzieży ze 
środowisk zagrożonych narkomanią. 

7. Program II D/5: „Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji 
kryzysowych”. Program zawiera następujące projekty:

System integracji służb i podmiot�w ratowniczych w powiecie (P 5/1). 
W ramach tego projektu realizowane są następujące zadania:
1) Zadanie Z 5/1/1: Ocena i analiza wyposażenia jednostek ochrony p. poż., 

OSP.
Na terenie Powiatu Średzkiego działają 33 jednostki OSP, z czego 24 są 
wyposażone w samochody gaśnicze, a pozostałe 9 posiada motopompy. 
Jednostki, kt�re posiadają najlepsze wyposażenie oraz wyszkolenie, zostały 
włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W 2004 r włączonych 
było 6 jednostek OSP, a w 2005 roku włączono kolejną – OSP Klęka. Stan 
wyposażenia technicznego jednostek OSP systematycznie jest wzbogacany. 
W 2004 roku OSP Nowe Miasto zostało wyposażone w nowy samoch�d 
gaśniczy GBA marki Star-Mann. OSP Klęka została wyposażona w nowy zestaw 
narzędzi hydraulicznych. Łączny koszt zakupionego wyposażenia wynosił 
9.570,-zł (bez samochodu i zestawu narzędzi hydraulicznych).
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W 2005 roku OSP Klęka otrzymała lekki samoch�d pożarniczy marki Mercedes. 
OSP Nowe Miasto otrzymało zestaw narzędzi hydraulicznych, agregat 
prądotw�rczy, drabinę D-10 i motopompę pływającą. Łączny koszt zakupionego 
sprzętu w 2005 roku wynosił 27.200,- zł .
Poza ww. sprzętem 6 OSP otrzymało w 2005 roku 6 pił spalinowych do cięcia 
stali i betonu, 5 zestaw�w medycznych PSP R-1 oraz jeden zestaw narzędzi 
hydraulicznych. Wartość tego sprzętu wynosi ok. 80 tys. zł. 
W 2006 roku 7 jednostek zostało wyposażonych w sprzęt o wartości 32.000 zł. 
Obecne wyposażenie jednostek OSP umożliwia im prowadzenie samodzielnie 
akcji gaśniczych oraz akcji z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego. 
Wyposażenie to odpowiada realnie istniejącym zagrożeniom w naszym powiecie. 
Jednostki włączone do krajowego systemu posiadają na swoim wyposażeniu 
hydrauliczne zestawy ratownicze i mechaniczny sprzęt do cięcia drewna, metalu 
i betonu. Zakupiono także wymagany sprzęt do działań z zakresu ratownictwa 
medycznego w tym deski ortopedyczne.

2) Zadanie Z 5/1/2: Opracowanie jednolitego systemu powiadamiania służb 
ratowniczych w powiecie (PSP, OSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe).

W dniu 31 stycznia 2005 r został zatwierdzony przez Wojewodę 
Wielkopolskiego „Plan Reagowania Kryzysowego Powiatu Średzkiego”. Plan 
zawiera podstawowe procedury reagowania kryzysowego, w tym system 
powiadamiania służb ratowniczych. Opracowane zostały wytyczne do 
sporządzenia plan�w w tym zakresie przez gminy naszego powiatu. Plany 
Reagowania Gmin także zostały opracowane i zatwierdzone. Plany: powiatowy 
i gminne są systematycznie aktualizowane w wyniku wprowadzania nowych 
procedur i rozwiązań. W celu szybkiej wymiany informacji pomiędzy 
stanowiskiem kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
a Pogotowiem Ratunkowym, wykorzystywana jest do tego celu łączność cyfrowa 
ISDN.

Projekt zarządzania kryzysowego w powiecie (P 5/2). Projekt zawiera jedno 
zadanie:
1) Zadanie Z 5/2/1: Zorganizowanie Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego.
Powołany został Powiatowy Zesp�ł Reagowania Kryzysowego, w skład kt�rego 
wchodzi grupa o charakterze stałym – Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Centrum posiada stałą łączność radiotelefoniczną pomiędzy 
Urzędem Wojew�dzkim i Gminami Powiatu oraz sąsiednimi Starostwami. 
Centrum zostało wyposażone w sprzęt informatyczny oraz łączność GSM, kt�ra 
pozwala na stały kontakt ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi 
w działania związane z reagowaniem kryzysowym. Powołano także Powiatowy 
Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania – formację obrony cywilnej, kt�rej 
zadaniem jest prognozowanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności 
o grożącym niebezpieczeństwie. Podmioty te systematycznie biorą udział 
w szkoleniach i treningach mających na celu osiąganie gotowości do działania 
w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych. 
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8. Program II D/20: „Profilaktyki uzależnień i problem�w społecznych”. W skład 
programu wchodzą następujące projekty:

Opracować system profilaktyki w powiecie (P 20/1). Projekt zawiera cztery 
zadania:
1) Zadanie Z 20/1/1: Aktywizacja szkolnego środowiska wychowawc�w 

(profilaktyka I stopnia).
Mając na uwadze aktywizacje szkolnego środowiska w sprawach profilaktyki 
uzależnień i problem�w społecznych Wydział Polityki Społecznej Starostwa 
zorganizował następujące konkursy dla młodzieży:

1. „Konkurs wiedzy o AIDS”.
Zorganizowany został w dniu 27 listopada 2003 r. konkurs o tematyce 
zdrowotnej, w konkursie udział wzięła młodzież szk�ł ponadgimnazjalnych. 
Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego przy wsp�łpracy 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. zorganizowały 
r�wnież 1 grudnia 2003 r., w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. dla uczni�w ze 
szk�ł ponadgimnazjalnych konferencję na temat walki z AIDS. W programie 
udział wzięło 600 uczni�w ze szk�ł: Liceum Ekonomicznego w Łęknie, Zespołu 
Szk�ł Rolniczych i Zespołu Szk�ł Zawodowych w Środzie Wlkp.
13 grudnia 2005 r. natomiast zorganizowano obchody Światowego Dnia AIDS. 
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. oraz Wydział 
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego zorganizowały Powiatową 
Olimpiadę Wiedzy o AIDS dla uczni�w wszystkich klas szk�ł średnich 
w powiecie średzkim. 

2. Konkurs nt. „Zrobiłem/ Zrobiłam sobie test na HIV! Jestem ...”.  
Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego oraz Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. 27 października 2004 r. 
zorganizowały konkurs skierowany do pełnoletnich uczni�w szk�ł średnich 
z terenu powiatu średzkiego w wieku 18-19 lat. Uczestnikami etapu 
powiatowego tego konkursu byli uczniowie szk�ł średnich z terenu powiatu 
średzkiego, kt�rzy mieli do napisania list skierowany do koleżanki lub kolegi, 
zawierający rozwinięcie tytułu konkursu: „Zrobiłem / zrobiłam sobie test na 
HIV! Jestem...”. Konkurs składał się z trzech etap�w: szkolnego, powiatowego 
oraz wojew�dzkiego.

3. Akcją „Nie palę – nowe wyzwanie dla młodzieży”.
Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Środzie Wlkp., przystąpiły do og�lnopolskiej akcji pt. „Nie 
palę – nowe wyzwanie dla młodzieży”. Akcja ta, o wymiarze og�lnopolskim, 
miała na celu promowanie stylu życia bez papierosa wśr�d młodzieży. 

4. Konkurs nt. „O paleniu wiem wszystko – nie dam się wciągnąć”,
zorganizowany został w dniu 26 listopada 2004 r. przez Wydział Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego oraz Powiatową Stację Sanitarno 
– Epidemiologiczną w Środzie Wlkp. Uczestnikami byli uczniowie wszystkich 
gimnazj�w z terenu powiatu średzkiego. 
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Aby uczcić obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia - Powiatowa Stacja 
Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. oraz Wydział Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego zorganizowały r�wnież 21 grudnia 2005 r. 
konkurs plastyczny na antyreklamę papieros�w pt. „Reklama, jakiej nie 
znamy” skierowany dla uczni�w gimnazj�w w powiecie średzkim. Prace 
uczestnik�w tego konkursu zostały wystawione w Galerii Korytage, w budynku 
starostwa przy ul. Żwirki i Wigury 1. 

5. „Miłość, wierność, zaufanie – przeciw HIV / AIDS”. 
Wydział Polityki Społecznej oraz Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 
w Środzie Wlkp. zorganizowały konkurs pt. „Miłość, wierność, zaufanie 
– przeciw HIV/AIDS” dla uczni�w wszystkich klas szk�ł ponadgimnazjalnych 
w powiecie średzkim. Jego rozstrzygnięcie odbyło się w dniu 23 października 
2006 r. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu przez młodzież listu. Uczeń 
miał przyjąć rolę rodzica i w jego imieniu napisać list do własnego, dorastającego 
dziecka, w kt�rym podejmuje zagadnienia z zakresu profilaktyki HIV / AIDS, 
kt�rych brakuje w codziennych rozmowach między rodzicami i ich nastoletnimi 
dziećmi. W liście należało wykorzystać hasło konkursowe, w celu przekonania 
młodego człowieka, iż miłość, wierność, zaufanie to niezbędne wartości rodzinne 
w zapobieganiu HIV / AIDS. Autorem listu mogła być tylko jedna osoba, a do 
konkursu mogły być zgłaszane wyłącznie listy autorstwa uczestnika, nie 
naruszające praw autorskich os�b trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
Patronat nad konkursem objęli: Starosta Średzki i Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp.

2) Zadanie Z 20/1/2: Stworzenie gimnazjalnych sieci wsp�łpracy profilaktyki 
wychowawczej (I i II stopień profilaktyki).

3) Zadanie Z 20/1/3: Stworzenie powiatowej sieci wsp�łpracy wychowawczej 
(I i II stopień profilaktyki).

4) Zadanie Z 20/1/4: Rozw�j Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Uzależnień.
Zadania Z 20/1/2, Z 20/1/3 i Z 20/1/4 pozostają do realizacji w latach 2007-2014.

Projekt socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
z problemem alkoholowym lub rodzin zagrożonych dysfunkcjami 
społecznymi (P 20/2). W skład tego projektu wchodzą następujące zadania:

1) Zadanie Z 20/2/1: Grupy wsparcia dla dzieci z rodzin alkoholowych.
2) Zadanie Z 20/2/2: Grupy wsparcia dla wsp�łmałżonk�w os�b 

uzależnionych.

W ramach tych zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało 
projekt pn. „Czuję, myślę, jestem - program profilaktyki niedostosowania 
społecznego i przeciwdziałania przestępczości wśr�d dzieci i młodzieży”
Celem projektu było prowadzenie profilaktyki niedostosowania społecznego 
i przeciwdziałanie przestępczości wśr�d dzieci i młodzieży w powiecie średzkim. 
Działaniami socjoterapeutycznymi objęto 255 dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych dysfunkcjami społecznymi. 81 rodzic�w uzyskało pomoc 
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psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną w zakresie rozwiązywania 
sytuacji kryzysowych, w tym uczestniczyli w warsztatach „Szkoła dla rodzic�w”, 
23 osoby - pedagodzy i wychowawcy świetlic uczestniczyło w specjalistycznym 
szkoleniu, wśr�d 400 uczni�w szk�ł podstawowych i gimnazjum 
przeprowadzono badania ankietowe na temat ich wiedzy o alkoholu, 
narkotykach-opracowano raport na powyższy temat. Zadania zrealizowano od 
22.09.2005r. do 31.12.2005 r. Koszt realizacji projektu wyni�sł: 27.155,00 
złotych, w tym 20.000,00 złotych stanowiła dotacja rządowa.
W roku 2006 kontynuowano działania podjęte w roku 2005.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało autorski program pn. ”Razem 
Więcej”. Gł�wnym celem programu było zapobieganie uzależnieniom oraz 
niedostosowaniu społecznemu wśr�d dzieci i młodzieży .Partnerem w realizacji 
programu był Ośrodek Wsparcia – Gminna Świetlica Terapeutyczno 
-Wychowawcza w Środzie Wlkp. Programem socjoterapeutycznym objęto 273 
dzieci i młodzieży w szczeg�lności z obszar�w zagrożonych marginalizacją 
społeczną. Termin realizacji zadania od 1 października 2006r. do 31 grudnia 
2006r. Koszt realizacji programu og�łem 54.692,00zł w tym dotacja rządową 
w wysokości 30.000,00zł.

III. PROGRAMY OPERACYJNE PRZYPORZĄDKOWANE CELOM 
DRUGORZĘDNYM:

Cel drugorzędny III A: „Stworzyć warunki do powstania zbiorowej komunikacji 
lokalnej”.

1. Program III A/22: „Program modernizacji i budowy sieci komunikacyjnej powiatu”. 
Program zawiera dwa projekty: 
Projekt budowy i modernizacji dr�g strategicznych Powiatu Średzkiego 

(P 22/1). 
W skład tego projektu wchodzą następujące zadania:
1) Zadanie Z 22/1/1: Remont drogi nr 32562 Pięczkowo – Witowo.
Remont przeprowadzono w 2004 roku. Polegał na odtworzeniu zniszczonej warstwy 
ścieralnej nawierzchni bitumicznej, chodnik�w oraz odwodnienia na odcinku 1,307 
km. Łączny koszt remontu drogi wyni�sł 653.873,63 złote. Na realizację tego 
zadania uzyskano dofinansowanie z przedakcesyjnego programu SAPARD, 
w wysokości 286.739,66 złotych.

2) Zadanie Z 22/1/2: Remont ul. Raczyńskiego w m. Zaniemyśl w ciągu drogi 
powiatowej nr 32509.

Remont przeprowadzono w 2004 roku. Polegał na odtworzeniu zniszczonej warstwy 
ścieralnej nawierzchni bitumicznej, chodnik�w oraz pobudowania odcinka kolektora 
kanalizacji deszczowej i ułożeniu ściek�w przykrawężnikowych na odcinku 0,754 
km. Łączny koszt remontu drogi wyni�sł 679.346,22 złotych. Na realizację tego 
zadania uzyskano dofinansowanie z przedakcesyjnego programu SAPARD, 
w wysokości 253.016,00 złotych.
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3) Zadanie Z 22/1/3 i Z 22/1/4: Przebudowa ciągu dr�g powiatowych Trzebisławki 
– Koszuty – Kijewo – Borowo – Krzykosy.

Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2007 – 2012.

4) Zadanie Z 22/1/5: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32575 Aleksander – Szypł�w.

Remont przeprowadzono w 2004 roku. Odtworzenie warstwy ścieralnej miało na 
celu wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez jej wyr�wnanie, oraz 
wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu grysu 
i emulsji asfaltowej na odcinku 2 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 138.140,00 
złotych.

5) Zadanie Z 22/1/6: Odtworzenie warstwy ścieralnej drogi powiatowej 
nr 32545 Trzebisławki – Koszuty.

Remont wykonano w 2004 roku. Polegał na wyr�wnaniu, a następnie ułożeniu 
warstwy ścieralnej na odcinku 0,45 km, gdzie nawierzchnia była spękana 
i utraciła nośność. Łączny koszt remontu wyni�sł 21.432,00 złote.

6) Zadanie Z 22/1/7: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32502 Pierzchno – Szlachcin.

Realizacja tego zadania przewidziana jest na rok 2007.

7) Zadanie Z 22/1/8: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32509 Kępa – Majdany.

Remont przeprowadzono w 2005 roku. Odtworzenie warstwy ścieralnej miało na 
celu wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez jej wyr�wnanie, oraz 
wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu grysu 
i emulsji asfaltowej na odcinku 2,4 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 54.729,00 
złotych.

8) Zadanie Z 22/1/9: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32571 Kruszyn – Boguszyn.

Remont przeprowadzono w 2005 roku. Odtworzenie warstwy ścieralnej miało na 
celu wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez jej wyr�wnanie, oraz 
wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu grysu 
i emulsji asfaltowej na odcinku 0,4 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 12.078,00 
złotych.

9) Zadanie Z 22/1/10: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32538 Dominowo – Gablin.

Remont przeprowadzono w 2005 roku. Odtworzenie warstwy ścieralnej miało na 
celu wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez jej wyr�wnanie, oraz 
wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu grysu 
i emulsji asfaltowej na odcinku 0,760 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 30.384,00 
złotych.

10) Zadanie Z 22/1/11: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32506 Klęka – Chrzan.
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Realizacja tego zadania planowana jest na 2007 rok.

11) Zadanie Z 22/1/12: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32555 od drogi wojew�dzkiej nr 432 Zaniemyśl - Śrem do 
Śniecisk.

Remont przeprowadzono w 2006 roku. Odtworzenie warstwy ścieralnej miało na 
celu wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez jej wyr�wnanie, oraz 
wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu grysu 
i emulsji asfaltowej na odcinku 1,12 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 99.989,36 
złotych. W kosztach partycypowała gmina Zaniemyśl (49.898,36) oraz Sejmik 
Wojew�dztwa Wielkopolskiego (50.000).

12) Zadanie Z 22/1/13: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32503 Dominowo – Murzynowo Kościelne.

Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2007 – 2008. 

13) Zadanie Z 22/1/14: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32562 Krzykosy – Witowo.

Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2007 – 2008. 

14) Zadanie Z 22/1/15: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32510 Zaniemyśl – Zwola.

Realizacja tego zadania planowana jest na rok 2007. 

15) Zadanie Z 22/1/16: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32532 Połażejewo – Brodowo.

Realizacja tego zadania planowana jest na rok 2007. 

16) Zadanie Z 22/1/17: Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 32564 Klęka – Radliniec.

Remont przeprowadzono w 2005 roku. Odtworzenie warstwy ścieralnej miało na 
celu wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez jej wyr�wnanie, oraz 
wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu grysu 
i emulsji asfaltowej na odcinku 3,5 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 265.907,00 
złotych. Remont wsp�łfinansowała Gmina Nowe Miasto nad Wartą. Wkład gminy 
wyni�sł 80.000,00 złotych.

17) Zadanie Z 22/1/18: Dokumentacja projektowa na przebudowę obiektu 
mostowego w m. Dębicz w ciągu drogi nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla.

Zadanie zostało zrealizowane w 2005 roku. 

18) Zadanie Z 22/1/19: Przebudowa obiektu mostowego w m. Dębicz w ciągu drogi 
nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla.

Realizacja tego zadania planowana jest na rok 2007. 
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19) Zadanie Z 22/1/20: Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, 
Witosa, Nekielskiej, Wrzesińskiej w Środzie Wlkp.

W 2006 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda. Koszt 
dokumentacji wyni�sł 51.240 zł.

20) Zadanie Z 22/1/21: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Witosa, 
Nekielskiej, Wrzesińskiej w Środzie Wlkp.

Realizacja tego zadania planowana jest na rok 2007-2008. 

21) Zadanie Z 22/2/1: Dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy ciągu 
dr�g powiatowych na odcinku Trzebisławki – Koszuty – Kijewo.

W 2004 roku wykonano dokumentację projektową (6 kpl.) na wykonanie 
przebudowy ciągu dr�g powiatowych Trzebisławki – Koszuty – Kijewo. Koszt 
sporządzenia dokumentacji wyni�sł 195.200,00 złotych.

22) Zadanie Z 22/2/2: Dokumentacja projektowa na wykonanie ciągu dr�g 
powiatowych na odcinku Kijewo – Borowo – Krzykosy.
Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2007 – 2008. 

23) Zadanie Z 22/2/3: Modernizacja sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

W związku z planowanym od miesiąca września 2004 r. wdrożeniem 
og�lnopolskiego systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazd�w 
i Kierowc�w, oraz koniecznością przejęcia zadań realizowanych w filii Wydziału 
Komunikacji w Nowym Mieście nad Wartą zaistniała konieczność utworzenia 
dodatkowego stanowiska komputerowego. Modernizacji dokonano poprzez 
utworzenie dodatkowego stanowiska w miejscu, gdzie znajdowały się drzwi 
prowadzące na salę stanowisk obsługi. Zadanie to zostało wykonane zgodnie 
z planowanym terminem t.j. do dnia 01 września 2004 r., co przyczyniło się do 
sprawnego wprowadzenia nowego systemu „POJAZD”.

24) Zadanie Z 22/3/1: Modernizacja taboru i torowiska, wraz z towarzysząca 
infrastrukturą powiatowej kolejki wąskotorowej w Środzie Wlkp.

Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2008 – 2010. Planuje się pozyskać 
środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR).

25) Zadanie Z 22/3/2: Naprawa gł�wna parowozu Px 48 – 1920 powiatowej kolejki 
wąskotorowej w Środzie Wlkp.

Wykonanie remontu kapitalnego parowozu Px 48 1920 jest wymogiem niezbędnym 
do dopuszczenia parowozu do dalszej eksploatacji. Realizacja tego zadania 
przewidziana jest na rok 2008.

Projekt budowy chodnika w poszczeg�lnych miejscowościach wraz z 
parkingami (P 22/4). Projekt zawiera następujące zadania:
1) Zadanie Z 22/4/1: Remont chodnika na ul. Poznańskiej w m. Zaniemyśl 

w ciągu drogi powiatowej nr 32508.
Remont został wykonany częściowo w 2004 roku, a dokończony w roku 2005. 
Polegał na zastąpieniu zniszczonego chodnika z płytek betonowych kostką
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POZ-BRUK na odcinku 0,449 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 212.608,39 
złotych. Remont wsp�łfinansowała Gmina Zaniemyśl. Wkład gminy wyni�sł 
89.000,00 złotych.

2) Zadanie Z 22/4/2: Modernizacja – remont parkingu, chodnika przy drodze 
powiatowej ul. Kosynier�w w Środzie Wlkp.

Remont został wykonany w 2004 roku. Polegał na zastąpieniu zniszczonego 
chodnika i zatoki postojowej z płytek betonowych, kostką POZ-BRUK na 
odcinku 0,1 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 25.459,08 złotych. Remont 
wsp�łfinansowała Gmina Środa Wlkp. Wkład gminy wyni�sł 10.000,00 złotych.

3) Zadanie Z 22/4/3: Remont chodnika na ul. 20 Października w Środzie Wlkp.
Remont został wykonany w 2004 roku. Polegał na zastąpieniu zniszczonego 
chodnika z płytek betonowych, kostką POZ-BRUK na odcinku 0,4 km. Remont 
dokończono w 2006 roku. Łączny koszt remontu wyni�sł 248.831,80 złotych. 

4) Zadanie Z 22/4/4: Remont chodnika w m. Słupia Wielka przy drodze 
powiatowej nr 32545.

Remont został wykonany w 2004 roku. Polegał na zastąpieniu zniszczonego 
chodnika i zatoki postojowej z płytek betonowych, kostką POZ-BRUK na 
odcinku 0,270 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 29.451,22 złotych. Remont 
wsp�łfinansowała Gmina Środa Wlkp. Wkład gminy wyni�sł 11.000,00 złotych.

5) Zadanie Z 22/4/5: Remont chodnika na ul. 20 Października w Środzie Wlkp.
Remont został wykonany w 2005 roku. Był kontynuacja remontu z 2004 roku. 
Polegał na zastąpieniu zniszczonego chodnika z płytek betonowych, kostką 
POZ-BRUK na odcinku 0,176 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 76.275,00 
złotych. 

6) Zadanie Z 22/4/6: Remont obiektu mostowego w m. Mączniki w ciągu drogi 
nr 32541 Janowo – Dębiczek.

Remont wykonano w 2005 roku. Polegał na generalnym remoncie zniszczonych 
element�w płyty nośnej przęsła i element�w pozostałych obiektu. Koszt remontu 
mostu wyni�sł: 36.954,00 złote.

7) Zadanie Z 22/4/7: Remont chodnika w m. Szlachcin.
Remont wykonano w 2005 roku. Polegał na zastąpieniu zniszczonego chodnika 
i wjazd�w z płytek chodnikowych kostką betonową POZ-BRUK na odcinku 
0,367 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 58.683,00 złotych. Remont 
wsp�łfinansowała Gmina Środa Wlkp. Wkład gminy wyni�sł 23.886,40 złotych.

8) Zadanie Z 22/4/8: Remont chodnika w m. Jeziory Wielkie.
Remont wykonano w 2005 roku. Polegał na zastąpieniu zniszczonego chodnika 
z płytek chodnikowych kostką betonową POZ-BRUK na odcinku 0,155 km. 
Łączny koszt remontu wyni�sł 25.966,00 złotych. Remont wsp�łfinansowała 
Gmina Zaniemyśl. Wkład gminy wyni�sł 11.000,00 złotych.

9) Zadanie Z 22/4/9: Remont chodnika w m. Jarosławiec. 
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Remont wykonano w 2005 roku. Polegał na zastąpieniu zniszczonego chodnika 
i wjazd�w z płytek chodnikowych kostką betonową POZ-BRUK na odcinku 
0,586 km. Łączny koszt remontu wyni�sł 93.533,00 złotych. Remont 
wsp�łfinansowała Gmina Środa Wlkp. Wkład gminy wyni�sł 37.000,00 złotych.

Cel drugorzędny III B: „Stworzyć warunki do zintegrowania działań w kierunku 
wykorzystania historii regionu i walor�w turystycznych”.

2. Program III B/6: „Program wykorzystania walor�w regionu na potrzeby turystyki”. 
Program skład się z trzech projekt�w.
Projekt utworzenia ewidencji obszar�w przyrodniczych i kulturowych 

chronionych prawnie i zwyczajowo. Projekt zawiera dwa zadania:
1) Zadanie Z 6/1/1: Ewidencja obszar�w atrakcyjnych turystycznie 

w poszczeg�lnych gminach.
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu w roku 2004 zamieścił na stronie 
internetowej Starostwa, w module Turystyka, bazę opisową wszystkich walor�w 
turystycznych powiatu, z podziałem na gminy. Opisy zawierają kr�tką historię 
obiekt�w zabytkowych lub przyrodniczych, oraz terminarz i możliwości 
zwiedzania.

2) Zadanie Z 6/1/2: Wydawanie mapy turystycznej powiatu.
W czerwcu 2006 roku Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu przy wsp�łpracy 
z Wydawnictwem TOP-MAPA z Poznania, wydał mapę turystyczną powiatu 
średzkiego. Mapa zawiera, opr�cz danych kartograficznych, r�wnież opisy 
walor�w turystycznych i przyrodniczych powiatu, oraz bazę hoteli i gospodarstw 
agroturystycznych. Mapa została wydana w nakładzie 2.000 egzemplarzy. 

Projekt utworzenia regionalnego centrum informacji turystycznej (P 6/2).
W ramach tego projektu do realizacji przewidziane jest jedno zadanie:
1) Zadanie Z 6/2/1: Regionalna sieć informacji turystycznej w oparciu 

o Internet.
Funkcje punktu informacji turystycznej w oparciu o Internet, spełnia obecnie 
strona internetowa Starostwa, moduły Turystyka oraz Kolej Wąskotorowa, 
w kt�rych zamieszczone są szczeg�łowe informacje dotyczące walor�w 
turystycznych i przyrodniczych powiatu średzkiego, takie jak: historia danego 
obiektu, możliwości zwiedzania, trasy ścieżek rowerowych, propozycje 
wycieczek pieszych i autokarowych, terminy i cennik przejazd�w, oraz 
harmonogram imprez Powiatowej Kolei Wąskotorowej, baza gospodarstw 
agroturystycznych, baza hotelowo – gastronomiczna. Funkcję punktu informacji 
turystycznej pełni r�wnież Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, kt�ry udziela 
informacji, zar�wno bezpośrednio jak i poprzez pocztę elektroniczną, o walorach 
turystycznych oraz dysponuje materiałami poligraficznymi, takimi jak: foldery, 
mapy, poczt�wki, itp. W latach 2004 – 2006 z informacji turystycznej 
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w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu skorzystało około 250 os�b, z tego 10 
os�b z Republiki Federalnej Niemiec.

Rozw�j infrastruktury turystycznej (P 6/3). Projekt nie zawiera zadań.
Rozw�j infrastruktury turystycznej nastąpi po uchwaleniu przez poszczeg�lne 
gminy powiatu plan�w zagospodarowania przestrzennego uwzględniających 
obszary atrakcyjne turystyczne.

3. Program III B/12: „Program zagospodarowania obszar�w turystycznych”. Program 
zawiera dwa projekty:
Projekt tworzenia systemu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 

i sportowej (P 12/1)
Projekt obsługi ruchu turystyki przejazdowej (P12/2).
Projekty nie zawierają zadań. 
W latach 2004 –2006 projekty nie były realizowane.

Cel drugorzędny III C: „Stworzyć warunki do napływu kapitału zewnętrznego”.

4. Program III C/18: „Program wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 
i inwestycji sprzyjających rozwojowi powiatu”. Program zawiera dwa projekty:
Stworzenie systemu doradztwa dla MŚP (P 18/1). W skład tego projektu 

wchodzą następujące zadania:
1) Zadanie Z 18/1/1: Inkubator Przedsiębiorczości w Środzie Wlkp. – rozw�j 

i wsp�łpraca z gminami.
Zadanie nie było realizowane w latach 2004-2006.

2) Zadanie Z 18/1/2: Powiatowe Centrum Wspierania Biznesu – ośrodek 
doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przy Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa funkcjonuje Powiatowe 
Centrum Informacji Gospodarczej, kt�re wsp�łpracuje z lokalnymi 
organizacjami promującymi przedsiębiorczość (m.in. Sejmik Gospodarczy 
Powiatu Średzkiego), prowadzi wsp�łpracę z Funduszem Promocji i Rozwoju 
Wojew�dztwa Wielkopolskiego i Wielkopolską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości dotyczącą pośrednictwa w uzyskaniu funduszu poręczeń 
kredytowych oraz funduszu pożyczkowego, udziela przedsiębiorcom porad 
w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy UE dla firm. 
W latach 2004 – 2006 z porad PCIG skorzystało 140 os�b. W większości byli to 
przedsiębiorcy oraz osoby bezrobotne, kt�re uzyskały poradę jak założyć 
działalność gospodarczą.

Promocja obszar�w gospodarczych w Powiecie (P 18/2). Projekt nie zawiera 
zadań.

Promocja obszar�w gospodarczych w powiecie powiązana jest z promocją teren�w 
inwestycyjnych (Program I A/17), poprzez zamieszczanie ofert teren�w należących 
do powiatu i gmin na stronie internetowej Starostwa w module Gospodarka.
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Cel drugorzędny III D: „Podjąć działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia i 
złagodzenia jego skutk�w społecznych”.

5. Program III D/27: „Program polityki prorodzinnej”. Program zawiera trzy projekty:
Stworzenie systemu rodzinnej opieki zastępczej (P 27/1). W skład tego 

projektu wchodzą następujące zadania:
1) Zadanie Z 27/1/1: Utworzenie zespołu wsparcia dla rodzin.
W ramach tego zadania od września do listopada 2005 roku, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie przeszkoliło kandydat�w na rodziny zastępcze
Rezultaty: przeszkolono 3 rodziny – w tym kandydat�w na niespokrewnione 
rodziny zastępcze - 1 oraz 2 spokrewnione. Koszt realizacji zadania wyni�sł 
1.200,00 złotych.
W ramach prowadzonych działań na rzecz wsparcia rodzin zastępczych 
w powiecie średzkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia 
profesjonalną kadrę: specjalistę pracy z rodziną, psychologa i pracownika 
socjalnego. Świadczą oni pomoc rodzinom zastępczym oraz ich wychowankom

2) Zadanie Z 27/1/2: Stworzenie banku rodzin zastępczych.
Realizacja zadania planowana jest na rok 2007.

Wspieranie rodzin naturalnych (P 27/2). W ramach tego projektu realizowane 
jest następujące zadanie.
1) Zadanie Z 27/2/1: Stworzenie systemu terapii rodzinnej dla rodzin 

naturalnych w sytuacjach kryzysowych.
W roku 2004 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano projektu 
„R�wne szanse - pomoc dziecku i rodzinie w środowisku zamieszkania”. Celem 
projektu było wsparcie rodziny w prawidłowym wypełnianiu r�l rodzicielskich 
oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży oraz 
rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
W rezultacie tego projektu:
- 26 dzieci z obszar�w wiejskich uzyskało wsparcie w środowisku zamieszkania;
- 14 rodzic�w objętych zostało konsultacją psychologiczną w zakresie funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych;
- rozszerzenie bazy plac�wki opiekuńczo-wychowawczej w Szlachcinie 

o dodatkowe pomieszczenia do zajęć dziennych - obiekt restauracji 
„Szlachcianka” w Szlachcinie.

Zadanie zrealizowano w terminie od 10.06.2004 do 01.12.2004 roku.
Całkowity koszt realizacji zadania wyni�sł 30.778,00 złotych, w tym 28.000,00 
złotych stanowiła dotacja rządowa.
W roku 2005 PCPR zrealizował projekt ”Ja też potrafię”. Projekt miał na celu 
rozwijanie środowiskowych form pracy z dzieckiem i rodziną w środowisku 
zamieszkania, świadczonych przez wielofunkcyjną plac�wkę opiekuńczo 
- wychowawczą Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.
W rezultacie realizacji tego zadania:
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- 46 dzieci i młodzieży uczestniczyło w zajęciach, co zwiększyło ich wiedzę na 
temat własnej wartości, uzależnień, tw�rczego myślenia, zasad komunikowania 
się, rozwijania własnych zainteresowań;

- podniesiona standard plac�wki w Szlachcinie i jej filii w Środzie Wlkp.
Koszt realizacji zadania wyni�sł 77.238,00 złotych, w tym 50.000,00 złotych  
stanowiła dotacja rządowa.
Zadanie zrealizowano w terminie od 22.09.2005 r. do 31.12.2005 r.
W roku 2006 utworzono Ośrodek Interwencji Kryzysowej, kt�ry prowadzi 
działania na rzecz os�b i rodzin w kryzysach.

Projekt utworzenia rodzinnych dom�w dziecka (P27/3). Projekt nie zawiera 
zadań.
W latach 2004-2006 projekt nie był realizowany.

6. Program III D/29: „Zwiększenie możliwości zatrudnieniowej mieszkańc�w 
powiatu”. W skład tego programu wchodzą następujące projekty:
Likwidacja barier istniejących przy zatrudnianiu bezrobotnych 

i absolwent�w (P 29/1). Projekt zawiera następujące zadanie:
1) Zadanie Z 29/1/1: Stworzenie systemu kształcenia dorosłych.
Od 01.09.2005 roku przy Zespole Szk�ł Ekonomicznych w Łęknie działa 
Centrum Kształcenia Ustawicznego dla os�b dorosłych. Centrum organizuje 
kursy język�w obcych oraz kursy obsługi komputera. Planowane jest r�wnież 
rozszerzenie tematyki kurs�w przy wsp�łpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 
Kursy te miałyby na celu pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy.

Projekt dostosowania program�w kształcenia młodzieży do potrzeb rynku 
pracy (P 29/2).

Projekt rozwoju infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z potrzebami 
rynku pracy. (P 29/3).

W latach 2004 – 2006 powyższe projekty nie były realizowane.

Cel drugorzędny III E: „Podjąć działania w kierunku zabezpieczenia opieki dla ludzi 
ciężko i przewlekle chorych, zagrożonych patologiami społecznymi”.

7. Program III E/2: „Program pomocy osobom i rodzinom zagrożonym marginalizacją 
społeczną lub wykluczonym społecznie”. Program zawiera dwa projekty:
Stworzenie systemu wsparcia w sytuacjach kryzysowych (P 2/1). W skład tego 

projektu wchodzą następujące zadania:
1) Zadanie Z 2/1/1: Program edukacyjno – socjalny dla mieszkańc�w 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W latach 2004 – 2006 zadanie nie było realizowane.

2) Zadanie Z 2/1/2: Projekt wspierania rodzin w sytuacjach kryzysowych.
W roku 2004 zrealizowano projekt pn.: „Pomoc dziecku i rodzinie – utworzenie 
Punktu Interwencji Kryzysowej”. Celem projektu było zapobieganie lub 
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pogłębianie dysfunkcji os�b bądź rodzin będących sytuacji kryzysowej 
w szczeg�lności ofiar przemocy w rodzinie. W rezultacie tego projektu:

1. uruchomiono Punkt Interwencji Kryzysowej z „Niebieskim Pokojem” 
i pokojem hotelowym na bazie obiektu przy ul. Lipowej 12 w Środzie 
Wlkp.

2. 74 osoby uzyskały specjalistyczną pomoc psychologiczną, prawną 
i socjalną.

Koszt projektu wyni�sł 37.670,00 złotych w tym 28.524,30 złotych stanowiła 
dotacja rządowa.
W roku 2006 na bazie obiektu stanowiącego mienie powiatu a zlokalizowanego 
w Środzie Wlkp. ul. Lipowa 12 uruchomiono Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 
Ośrodek prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie 
Wlkp. Og�łem pomocą objęto 368 os�b dotkniętych przemocą w rodzinie.

Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna os�b zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (P 2/2). Projekt jest realizowany przez następujące 
zadania:
1) Zadanie Z 2/2/1: Działania na rzecz os�b długotrwale bezrobotnych, 

korzystających z pomocy społecznej.
Powiatowy Urząd Pracy w 2005 roku realizował projekty pn. „Przeciwdziałanie 
i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”, oraz „Aktywna polityka rynku pracy 
oraz integracji zawodowej i społecznej”. Na r�żne formy aktywizacji 
bezrobotnych (szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne) PUP pozyskał 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości: projekt nr 
1: 218.000,00 złotych, projekt nr 2: 336.000,00 złotych.
Od 2006 roku PUP realizuje projekt „Aktywny Powr�t”, kt�ry gwarantował 
przede wszystkim włączenie os�b długotrwale bezrobotnych do grupy 
beneficjent�w korzystających z aktywnych form walki z bezrobociem. Planowana 
jest organizacja przygotowań zawodowych dla os�b długotrwale bezrobotnych 
powyżej 25 roku życia. Projekt obejmie 131 os�b. Okres wdrażania projektu: od 
01.06.2006 do 30.04.2007. Wartość projektu dofinansowanego z EFS wyniesie: 
736 914 zł.

2) Zadanie Z 2/2/2: Działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej 
kobiet, w szczeg�lności zamieszkałych na obszarach wiejskich.

Powiatowy Urząd Pracy w 2005 roku realizował projekt pn. „Integracja 
i reintegracja zawodowa kobiet”. Na r�żne formy aktywizacji bezrobotnych 
kobiet (szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne) w 2006 roku PUP 
pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 
138.700,00 złotych.
W 2006 roku PUP zrealizował projekt pt. „Szansa Dla Kobiet”, kt�ry miał na celu 
udzielenie kobietom wsparcia na rynku pracy. Projekt zakładał aktywizację 34 
kobiet, poprzez skierowania na p�łroczne staże (10 os�b), oraz p�łroczne 
przygotowanie zawodowe (24 kobiety). Wartość projektu, na realizację kt�rego 
PUP pozyskał środki z EFS wyniosła: 110.960 zł.
Okres realizacji projektu: od 15.12.2005 do 31.10.2006.



Monitorowanie realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego 
Powiatu Średzkiego 2004 – 2014”.

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 35

3) Zadanie Z 2/2/3: System wsparcia dla os�b bezdomnych oraz 
uzależnionych, w szczeg�lności od alkoholu i narkotyk�w.

W latach 2004-2005 powyższe zadanie nie było realizowane.

4) Zadanie Z 2/2/4: Działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej 
niedostosowaniem społecznym, ze szczeg�lnym uwzględnieniem 
wychowank�w rodzin zastępczych i plac�wek opiekuńczo 
– wychowawczych.

W 2006 roku zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Publiczna Plac�wka Opiekuńczo – Wychowawcza - Ognisko Wychowawcze 
w Szlachcinie.
Działania podejmowane były w ramach autorskich program�w:
-„Razem więcej” i „Mogę więcej”. Programy miały na celu prowadzenie działań 
z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu 
wśr�d dzieci i młodzieży powiatu średzkiego. W ramach programu „Mogę 
więcej” w zajęciach wychowawczo - socjoterapeutycznych uczestniczyło 34 
dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, w tym dzieci 
objęte całodobową i dzienną opieką plac�wki.

8. Program III E/26: „Program opracowania systemu wspierania os�b 
niepełnosprawnych w powiecie”. Program zawiera cztery projekty:
Pomoc osobom niepełnosprawnym (P 26/1). Projekt ten jest realizowany 

poprzez zadania:
1) Zadanie Z 26/1/1: Projekt wsparcia w zakresie rehabilitacji społecznej 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
2) Zadanie Z 26/1/2: Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna os�b 

niepełnosprawnych..
Realizacja powyższych zadań nastąpiła poprzez realizację zadania Z 26/4/1. 

Projekt likwidacji barier funkcjonalnych (P 26/2).
Projekt wspierania rodzin posiadających niepełnosprawnych członk�w 

rodzin (P 26/3).
Projekty P 26/2 i P 26/3 nie mają określonych zadań.
Projekty pozostają do realizacji w latach 2007 – 2014.

Projekt wsparcia dla os�b niepełnosprawnych intelektualnie (P 26/4).
W ramach tego projektu realizowane jest następujące zadanie:
1) Zadanie Z 26/4/1: Rozw�j ośrodk�w – prowadzących rehabilitację społeczną 

i zawodową: warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.
W latach 2004-2005 zadanie zrealizowano poprzez:

a) stworzenie odpowiednich warunk�w do prowadzenia zajęć przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej - 23.05.2005 roku zakończono prace 
adaptacyjne siedziby WTZ w Środzie Wlkp. przy ul. Kościuszki 6. Koszt 
modernizacji wyni�sł 287.102,00 złote. Środki zostały pozyskane 
z PFRON;

b) realizację projektu pn.: „Powr�t do środowiska”, kt�ry miał na celu 
rozszerzenie specjalistycznych usług świadczonych przez Środowiskowy 
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Dom Samopomocy. Projekt realizowano od 10.06.2004 roku do 
1.12.2004 roku. W rezultacie uruchomiono kafejkę internetową oraz 
Punkt Konsultacyjny dla os�b z problemem zdrowia psychicznego. Koszt 
zadania wyni�sł 18.323,00 złote, w tym 18.286,00 złotych pozyskano 
z dotacji rządowej;

c) realizację projektu pn.: „Mosty zamiast mur�w”, kt�ry miał na celu 
rozszerzenie usług specjalistycznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Projekt realizowano od 12.10.2005 roku do 31.12.2005 
roku. W rezultacie utworzono Centrum Aktywizacji i Rozwoju Więzi dla 
os�b z zaburzeniami psychicznymi. Koszt realizacji zadania wyni�sł: 
23.396,00 złotych, w tym 17.000,00 złotych stanowiła dotacja rządowa.

W roku 2006 zadanie realizowano poprzez:
a) kontynuację działania w zakresie rozszerzenia oferty Warsztatu Terapii 

Zajęciowej - w listopadzie 2006r. oddano na cele WTZ obiekt po byłej 
szkole w Chromcu , co umożliwiło zwiększenie liczby uczestnik�w WTZ 
do 48 os�b. Zadanie zrealizowano przy wsp�łpracy z Gminą Nowe 
Miasto nad Wartą.

b) realizację projektu pn.: „Przez wsparcie do samodzielności”, kt�ry miał 
na celu rozszerzenie usług specjalistycznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla os�b z zaburzeniami psychicznymi. Projekt realizowano 
od miesiąca września 2006 roku do 31.12.2006 roku. Na realizację 
projektu uzyskano dotację rządową w wysokości 22.000,00 złotych .

c) realizację programu pn. ”Wyr�wnywanie r�żnic między regionami”- na 
kt�ry pozyskano środki PFRON w wysokości 84.750,00zł na zakup 
samochodu przystosowanego do przewozu os�b niepełnosprawnych, co 
poprawiło dostępność os�b niepełnosprawnych z zaburzeniami 
psychicznymi do korzystania z usług świadczonych przez ŚDS. 

Cel drugorzędny III F: „Stworzyć warunki do rozwoju otoczenia biznesu”.

9. Program III F/32: „Program Partnerstwa Publiczno – Prywatnego”. Program 
zawiera jeden projekt:
Projekt tworzenia wsp�lnych przedsięwzięć o charakterze publiczno 

– prywatnym (P 32/1). W skład tego projektu wchodzą dwa zadania:
1) Zadanie Z 32/1/1: Budowa kręgielni.
2) Zadanie Z 32/1/2: Zakład Aktywizacji Zawodowej dla os�b 

niepełnosprawnych..
W latach 2004 – 2006 powyższe zadania nie były realizowane.
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Cel drugorzędny III G: „Wykorzystać bliskość położenia aglomeracji poznańskiej”.

10. W wybranym wariancie rozwoju powiatu średzkiego, jednym z cel�w 
drugorzędnych jest: „Wykorzystanie bliskości położenia aglomeracji 
poznańskiej” (III G). Cel ten nie ma przypisanych program�w operacyjnych, 
projekt�w ani zadań.
Starostwo Powiatowe doceniając bliskość położenia aglomeracji poznańskiej 
podejmuje działania mające na celu zacieśnienie więzi ze stolicą Wielkopolski. Na 
mocy porozumienia o wsp�łpracy z Samorządem Miasta Poznania podpisanego 
w marcu 2003 roku, w 2005 roku zorganizowano na Starym Rynku w Poznaniu 
wystawę zatytułowaną "Artystyczny Powiat Średzki”. Wystawa ta adresowana 
była do mieszkańc�w Wielkopolski i turyst�w odwiedzających Poznań. 
Prezentowała liczne atrakcje turystyczne i kulturalne powiatu średzkiego, a także 
osiągnięcia i umiejętności naszych lokalnych artyst�w. Prezentacje te odbywały się 
w każdą sobotę i niedzielę w miesiącach lipcu i sierpniu 2005 roku.
Powiat na bieżąco wsp�łpracuje r�wnież z Wielkopolską Organizacją Turystyczną 
w zakresie promocji walor�w turystycznych i przyrodniczych powiatu w kraju i za 
granicą (m. in. poprzez przekazywanie materiał�w reklamowych na targi ITB 
w Berlinie, na targi krajowe). Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu systematycznie 
dostarcza materiały promujące walory turystyczne powiatu do punktu Informacji 
Turystycznej (prowadzonego przez WOT) oraz punktu poznańskiego oddziału 
PTTK. Punkty te usytuowane są na Starym Rynku w Poznaniu. Z badań 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej wynika, iż wzrasta zainteresowanie 
Poznaniak�w wypoczynkiem weekendowym. Promowanie walor�w naszego regionu 
spowoduje zwiększenie liczby pobyt�w weekendowych turyst�w z Poznania. 
Przyczyni się to zar�wno do rozwoju gospodarczego poszczeg�lnych gmin powiatu, 
jak i do poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez zwiększenie nakład�w 
inwestycyjnych gmin na rzecz ochrony środowiska.

Cel drugorzędny III H: „Podjąć działania na rzecz kompleksowej ochrony 
środowiska w obszarze całego powiatu”.

11. Program III H/13: „Program rozbudowy bazy turystycznej przy zachowaniu 
naturalnych walor�w środowiska”. Program zawiera dwa projekty:
Projekt promocji teren�w przeznaczonych pod rozbudowę bazy turystycznej 

w oparciu o plany zagospodarowania gmin (P 13/1). W skład tego projektu 
wchodzą następujące zadania:
1) Zadanie Z 13/1/1: Identyfikacja teren�w proturystycznych.
Ze względu na brak plan�w zagospodarowania przestrzennego w gminach 
powiatu średzkiego, zadanie nie było realizowane w latach 2004 –2006.

2) Zadanie Z 13/1/2: Zamieszczenie ofert na stronach www powiatu.
Oferty o terenach inwestycyjnych należących do gmin powiatu średzkiego, 
przeznaczonych r�wnież pod zagospodarowanie turystyczne, zamieszczane są na 
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stronie internetowej powiatu, w module Gospodarka. Oferty są na bieżąco 
aktualizowane.

3) Zadanie Z 13/1/3: Wydanie informatora w formie katalogu (CD).
Zadanie pozostaje do realizacji.

Ścieżki rowerowe (P 13/2).
Bazę ścieżek rowerowych o r�żnym stopniu trudności, wraz z opisem, Wydział 
Promocji i Rozwoju Powiatu zamieścił na stronie internetowej powiatu w module 
Turystyka.

12. Program III H/30: „Odnowa środowiska naturalnego powiatu średzkiego”. Zawiera  
trzy projekty:
Tworzenie warunk�w dla rozwoju ekologicznych źr�deł energii (P 30/1).

Projekt zawiera następujące zadanie:
4) Zadanie Z 30/1/1: Promocja odnawialnych źr�deł energii (wiatr, słońce, 

woda).
W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. projektu 
dotyczącego energii odnawialnej w Polsce - 31 stycznia 2006 r. Starosta Średzki 
Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 2/2006, powołał Panią Bożenę Walig�rę 
– Zastępcę Kierownika Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Środzie 
Wlkp., do pełnienia funkcji specjalisty do spraw ekoenergetyki.
Specjalista do spraw ekoenergetyki zajmuje się koordynacją polityki 
ekoenergetycznej w powiecie średzkim, posiada wiedzę o lokalnej polityce 
ekoenergetycznej i w zakresie ochrony środowiska. Ponadto zna aktualny stan 
w dziedzinie lokalnych zasob�w odnawialnych źr�deł energii na terenie powiatu. 
Specjalista do spraw ekoenergetyki udziela szczeg�łowych informacji na temat 
odnawialnych źr�deł energii. Zainteresowanie tym tematem jest bardzo duże. 
W 2006 r. dzięki działalności specjalisty udało się zebrać bardzo szczeg�łowe 
informacje na temat odnawialnych źr�deł energii.
Na terenie powiatu średzkiego energia odnawialna pochodzi gł�wnie 
z wykorzystania energii słonecznej (instalacje solarne z kolektorami 
słonecznymi) oraz energii czerpanej przy pomocy pomp ciepła. 
Instalacje te montowane są zar�wno przez odbiorc�w indywidualnych jak 
i instytucjonalnych, na takich obiektach jak: domy jednorodzinne, budynki 
gospodarstw agroturystycznych, budynki gospodarstw rolnych. 
W październiku 2006 r. Pani Bożena Walig�ra, reprezentująca powiat średzki 
jako specjalista do spraw ekoenergetyki, uczestniczyła w II Europejskiej 
Konferencji Samorządowych Specjalist�w ds. Energii, kt�ra odbyła się 
w Warszawie. Konferencja ta miała na celu przybliżenie przedstawicielom 
samorząd�w terytorialnych wiedzy na temat perspektyw wykorzystywania na 
swoim terenie energii pochodzącej ze źr�deł odnawialnych. 

Poprawa jakości wody pitnej (P 30/2).
Projekt konsolidacji przedsięwzięć proekologicznych na szczeblu powiatu 

(P 30/3).
Powyższe projekty nie zawierają zadań.



Monitorowanie realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego 
Powiatu Średzkiego 2004 – 2014”.

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 39

W celu konsolidacji działań proekologicznych na szczeblu powiatu podjęto 
następujące działania w celu zachowania walor�w i zasob�w przyrodniczych w tym 
zwiększania lesistości:

1. Nadzorowanie procesu zalesiania grunt�w porolnych:
a) W latach 2002-2003 zalesiono 36.99 ha grunt�w porolnych w gm. Krzykosy, 

Zaniemyśl i Środa Wlkp. Nowe uprawy leśne podlegają corocznej kontroli, 
a ich właściciele otrzymują comiesięczny ekwiwalent pieniężny za 
wyłączenie grunt�w z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. 
W 2006 r. przeprowadzono kolejne kontrole udatności zalesionych grunt�w. 

b) Nadzorowano lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa, o powierzchni 
ok. 1390 ha. Nadz�r nad lasami prowadzony jest m. in. w celu trwałego 
utrzymywania las�w i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, zachowania 
w lasach roślinności leśnej, pielęgnowania i ochrony lasu, przebudowy 
drzewostanu i racjonalnego użytkowania lasu.

2. Prace pielęgnacyjne w parkach i przy pomnikach przyrody:
W celu ratowania najbardziej zagrożonych drzew kasztanowc�w podjęto 
działania polegające na zastosowaniu iniekcji żelu do pnia drzewa. Wszystkie 
gminy otrzymały dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości 50% koszt�w og�lnych za wykonanie 
zabiegu, a pozostała część sfinansowana została z funduszy gminnych. Na 
wykonanie zabieg�w z PFOŚiGW wydatkowano łącznie w 2006 r. kwotę 
14.129 zł.

3. Działalność edukacyjna na terenach cennych przyrodniczo:
Na terenie utworzonej w 2005 r. ścieżki dydaktycznej Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Bagna Średzkie” organizowane są wycieczki edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży szkolnej. Wycieczki te organizowane są wsp�lnie 
z ornitologami z Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego ”Salamandra”. 
Podczas wycieczek młodzież zapoznaje się z treścią tablic edukacyjnych 
o występujących na tym obszarze roślinach i ptakach, tablic urzędowych 
z nazwami obszaru i regulaminem oraz tablic informacyjno-reklamowych. 
Wycieczki takie organizowane były r�wnież w 2006 r. 

4. Działania dotyczące dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych 
z PFOŚiGW: 
Dofinansowano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci gazowej w gminie Zaniemyśl (wnioskodawca: Gmina Zaniemyśl) 
– 10.000 zł

2. Zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego (wnioskodawca: Wydział 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwo Powiatowe) 
– 3.200 zł

3. Modernizacja pomieszczenia służącego do przechowywania sprzętu 
przeciwpowodziowego (wnioskodawca: Wydział Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwo Powiatowe) – 2.000 zł

4. Poprawa stanu czystości wody zbiornika retencyjnego w Środzie Wlkp.– 8.500 
zł (wnioskodawca: Gmina Środa Wlkp.)

5. Odbudowa i konserwacja row�w melioracyjnych na terenie powiatu – 10.000 zł 
(wnioskodawca: Związek Sp�łek Wodnych w Środzie Wlkp.).
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13. Program III H/31: „Kompleksowy program gospodarki odpadami”. Zawiera 
następujący projekt:
Projekt zarządzania odpadami stałymi (P 31/1). Projekt nie zawiera zadań.

Projekt realizowany był poprzez stworzenie warunk�w do selektywnej zbi�rki odpad�w, 
właściwego ich odzysku i unieszkodliwiania:

1. Zorganizowanie systemu zbi�rki odpad�w komunalnych i niebezpiecznych:

1. Wszystkie gminy powiatu średzkiego w 2004 r. opracowały Programy Ochrony 
Środowiska i Plany Gospodarki Odpadami, kt�re po weryfikacji przez Wydział 
Środowiska zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu. Programy te 
stanowią strategię działań do 2014 roku dla każdej z gmin w zakresie ochrony 
środowiska, w tym gospodarki odpadami komunalnymi i ich selektywnej zbi�rki.  
W 2006 r. gminy realizowały zadania określone w tych dokumentach.

2. Gminy zorganizowały system selektywnej zbi�rki odpad�w komunalnych 
pochodzących z gospodarstw domowych. Systemem zbi�rki objęto odpady: szkło 
białe, szkło kolorowe i papier. Gminy przystąpiły do uchwalenia nowych 
regulamin�w o utrzymaniu czystości i porządku, zgodnie z kt�rym w najbliższych 
latach zbierane będą r�wnież odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw 
domowych, np. baterie, lekarstwa. 

3. Wsp�łfinansowano zadania z zakresu gospodarowania odpadami - na modernizację 
wysypiska odpad�w w Orzeszkowie, gm. Dominowo, w 2006 r. przekazano ze 
środk�w PFOŚiGW kwotę w wysokości 10.000 zł. 

4. W czerwcu 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami gmin wchodzących w skład powiatu oraz przedstawicielami 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na kt�rym om�wiono 
następujące tematy:

stopień realizacji Gminnych Plan�w Gospodarki Odpadami, w kontekście 
realizacji zadań zaplanowanych w Wojew�dzkim Planie Gospodarki 
Odpadami,

dalsza eksploatacja gminnych składowisk i sposoby zagospodarowania 
odpad�w komunalnych na terenach gmin,

utylizacja padłych zwierząt gospodarskich na terenie Powiatu Średzkiego.

5. W październiku 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami gmin wchodzących w skład powiatu, na kt�rym 
omawiany był „Wstępny program usuwania azbestu i wyrob�w zawierających azbest 
na terenie Powiatu Średzkiego”. Temat ten jest niezwykle istotny w kontekście 
realizacji ustawowych zadań przez samorządy gminne oraz ze względu na skalę 
problemu i konieczność podjęcia działań systemowych w tym zakresie.



Monitorowanie realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego 
Powiatu Średzkiego 2004 – 2014”.

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 41

2. Recykling odpad�w przemysłowych:

1. Dla podmiot�w gospodarczych wydawano decyzje administracyjne w zakresie 
gospodarowania odpadami przemysłowymi, tj. zbierania, transportu i odzysku. 
Kontrolowano i weryfikowano zgodność wytwarzanych odpad�w z uzyskanymi 
zezwoleniami na wytwarzanie odpad�w oraz ze składanymi informacjami 
o wytwarzanych odpadach. 

2. W ramach właściwego zagospodarowania odpad�w niebezpiecznych wspierano 
finansowo z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zadania z zakresu gospodarowania odpadami:
- utylizacja odpad�w medycznych pochodzących ze szpitala średzkiego (8. 500 zł)
- zużytych świetl�wek pochodzących z Zespołu Szk�ł Zawodowych w Środzie 

Wlkp. i Starostwa Powiatowego (300 zł)

IV. PROGRAMY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA W CELACH 
PRIORYTETOWYCH, PIERWSZORZĘDNYCH I DRUGORZĘDNYCH:

1. Program IV /7: „Program promocji regionu”. Program zawiera dwa projekty:

Projekt promocji gospodarczej powiatu (P7/1). Następujące zadania wchodzą 
w skład projektu:
1) Zadanie Z 7/1/1: Wydanie publikacji odnawianej corocznie, promującej 

tereny pod inwestycje.
Zadanie pozostaje do realizacji.

2) Zadanie Z 7/1/2: Uruchomienie stron www dotyczących oferty gospodarczej 
powiatu w witrynie powiatu średzkiego.

Realizacja jak w przypadku zadania Z 17/2/2, str. 4.

3) Zadanie Z 7/1/3: Wydawanie płyty CD z ofertą gospodarczą.
Zadanie pozostaje do realizacji.

Gł�wnym obszarem działalności Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu jest 
promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu 
w kraju i zagranicą.
W tym celu są opracowywane i rozpowszechniane materiały promocyjno 
- informacyjne o powiecie, kt�re są wykorzystywane podczas r�żnego rodzaju 
imprez, gł�wnie targ�w w kraju i za granicą.
Zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej powiatu służyły 
następujące działania:

1. 24 sierpnia 2004 roku nastąpiło podpisanie porozumienia z Wielkopolska 
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp�łka z o.o. w Poznaniu w sprawie 
funduszu pożyczkowego.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości powstała w celu 
udzielania pomocy małym przedsiębiorcom, bezrobotnym i absolwentom oraz 
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aktywizacji gospodarczej poprzez udzielanie pożyczek oraz prowadzenie 
szkoleń, kurs�w i innych form edukacji ekonomicznej, promocję eksportu oraz 
organizowanie wsp�łpracy przedsiębiorstw Wielkopolski z partnerami 
zagranicznymi. 
24 sierpnia 2004 roku Zarząd Powiatu Średzkiego podpisał oficjalne 
porozumienie z WARP sp. z o.o., na mocy kt�rego Powiatowe Centrum 
Informacji Gospodarczej przy Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu 
ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wlkp., pełni funkcję punktu informacyjnego, 
w kt�rym można pobrać wnioski o pożyczkę, a także uzyskać niezbędne 
informacje na temat udzielanych pożyczek z WARP Sp�łka z o.o.. 
Drugą formą pomocy dla przedsiębiorc�w, kt�ra jest dostępna w Wydziale 
Promocji jest fundusz poręczeniowy z Funduszu Rozwoju i Promocji 
Wojew�dztwa Wielkopolskiego S.A (porozumienie podpisano w październiku 
2003r.). 
Oba fundusze cieszą się dużym zainteresowaniem wśr�d przedsiębiorc�w i os�b 
rozpoczynających działalność z naszego powiatu. W 2004 roku ponad 30 os�b 
pobrało pełną dokumentację dotyczącą udzielenia pożyczki (regulamin, wnioski 
i załączniki), z czego ok. 70 % dopełniło formalności i uzyskało pożyczkę.

2. Targi POLAGRA – FARM – 07.10 – 10.10.2004 r.
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. w dniach od 7 do 10 października 

2004 roku wzięło udział w targach POLAGRA-FARM 2004.
W Pawilonie Region�w zorganizowane zostało stoisko Powiatu Średzkiego, na 
kt�rym wystawiło się osiem firm z terenu naszego powiatu. Na okazałym (60m2) 
stoisku powiatu każdy wystawca miał możliwość zaprezentowania swoich 
produkt�w. 
Stoiska firm cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających targi gości, 
dzięki czemu wystawcy mieli możliwość nawiązania korzystnych kontakt�w. 
Za zorganizowanie wystawy w Pawilonie Region�w Starostwo Powiatowe 
zostało uhonorowane dyplomem pamiątkowym.

3. Konferencja Gospodarcza Powiatu Średzkiego – 13.10.2004 r.
W dniu 13 października 2004 roku, w Hotelu Szablewski, odbyła się 

Konferencja Gospodarcza Powiatu Średzkiego, w kt�rej wzięli udział: 
wiceprezydent Poznania pan Mirosław Kruszyński, wiceprezes 
Międzynarodowych Targ�w Poznańskich pan Przemysław Trawa, dyrektor 
Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania pan Stanisław 
Tamm, dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania pan Marek Kalemba, 
prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług pan Roman Dera, wiceprezes 
Związku Rzemiosła Polskiego pan Stanisław Marczak, burmistrz i w�jtowie 
gmin powiatu średzkiego, przewodniczący rad gmin oraz około 90 
przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu powiatu i całej Wielkopolski.

Konferencja poświęcona była walorom gospodarczym powiatu 
i wchodzących w jego skład gmin. Dużym zainteresowaniem gości cieszyły się 
informacje dotyczące możliwości inwestycyjnych i udogodnień dla inwestor�w, 
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kt�re prezentowali burmistrz i w�jtowie poszczeg�lnych gmin powiatu 
średzkiego. 

4. Dodatek do Gazety Poznańskiej.
W dniu 13 października 2004 roku, w związku z Konferencją Gospodarczą 
Powiatu Średzkiego, ukazał się dodatek do Gazety Poznańskiej. W dodatku 
prezentowane były informacje gospodarcze oraz walory turystyczne powiatu 
średzkiego. W dodatku umieszczono r�wnież informacje o terenach 
inwestycyjnych powiatu i gmin, oraz o działaniach Starostwa, kt�re wspierają 
rozw�j lokalnej przedsiębiorczości. Czytelnicy mogli tam r�wnież znaleźć 
informacje dotyczące realizowanych i planowanych najważniejszych inwestycji 
powiatu.

W 2005 roku promocji walor�w gospodarczych powiatu służyły następujące 
działania:
1. Obsługa funduszu pożyczkowego, dostępnego dla przedsiębiorc�w z powiatu 
średzkiego na podstawie porozumienia z 24 sierpnia 2004, podpisanego 
z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp�łka z o.o. w Poznaniu 
oraz funduszu poręczeń kredytowych z Funduszu Rozwoju i Promocji 
Wojew�dztwa Wielkopolskiego S.A (porozumienie podpisano w październiku 
2003r.). 
Ze względu na wyeliminowanie formalności bankowych, szczeg�lnie dużym 
zainteresowaniem wśr�d przedsiębiorc�w i os�b rozpoczynających działalność 
z naszego powiatu cieszy się fundusz pożyczkowy. W 2005 roku ponad 50 os�b 
pobrało pełną dokumentację dotyczącą udzielenia pożyczki (regulamin, wnioski 
i załączniki), z czego ok. 70 % uzyskało pożyczkę (wg informacji przekazanych 
przez WARP).

2. Zorganizowanie konkursu „AMBASADOR POWIATU 
ŚREDZKIEGO”, połączonego z Charytatywnym Balem Starosty - 5 lutego 
2005 roku w Hotelu Szablewski.
Charytatywny Bal Starosty, kt�ry odbył się 5 lutego 2005r., uwieńczył 
całoroczną akcję „Każdy może pom�c”. Akcja ta, zorganizowana przez Wydział 
Polityki Społecznej, miała na celu zebranie środk�w na zakup kolejnych dw�ch 
pomp infuzyjnych dla średzkiego szpitala.
Bal rozpoczął się uroczystą Galą, na kt�rej rozstrzygnięty został konkurs 
„AMBASADOR POWIATU ŚREDZKIEGO”. Konkurs miał na celu 
uhonorowanie os�b fizycznych, stowarzyszeń i podmiot�w gospodarczych, kt�re 
w 2004 roku przyczyniły się do promocji powiatu średzkiego w kraju i zagranicą. 
Kapituła Konkursu, kt�rą stanowił Zarząd Powiatu Średzkiego, przyznała 
nominacje do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego” w trzech dziedzinach: 
gospodarka, kultura i sztuka oraz sport i turystyka. W dziedzinie 
GOSPODARKA nominowani zostali: A-LIMA BIS Sp�łka z o.o., Decora 
Sp�łka z o.o., ZCS Hybner, Piekarnia – Cukiernia Łobza, Sp�łka Producent�w 
Jaj Konsumpcyjnych Pa-Mi-Ra Sp�łka z o.o. oraz Średzka Sp�łdzielnia 
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Mleczarska JANA. Nominacje w tej kategorii wręczył członek Zarządu Powiatu 
Średzkiego, pan Jacek Orłowski. 
W dziedzinie KULTURA I SZTUKA, nominowani zostali: Andrzej Jaśkowiak, 
Ryszard Kurnatowski, Eugenia Lewandowska, Danuta Muszyńska – Zamorska, 
Stowarzyszenie Tw�rczego Rozwoju Umysłowych Ścieżek STRUŚ, Średzkie 
Towarzystwo Kulturalne. W tej kategorii nominacje wręczył członek Zarządu 
Powiatu, pan Błażej Szuflak.
W dziedzinie SPORT I TURYSTYKA nominowani zostali: Klub Karate Do 
Shotokan Dragon, KS Polonia – sekcja hokeja na trawie, Uczniowski Klub 
Sportowy Tęcza – sekcja zapaśnicza, Ośrodek Wczasowo – Rekreacyjny 
Niezamyśl, Rezerwat Archeologiczny Giecz – Grodziszczko oraz Rafał 
Wieruszewski. W tej dziedzinie nominacje zostały wręczone przez członka 
Zarządu Powiatu Średzkiego, pana Wincentego Pawelczyka.
Laureatami konkursu zostali: w dziedzinie GOSPODARKI – Średzka 
Sp�łdzielnia Mleczarska JANA, w dziedzinie SPORTU I TURYSTYKI – Rafał 
Wieruszewski, w dziedzinie KULTURY I SZTUKI – Średzkie Towarzystwo 
Kulturalne oraz Danuta Muszyńska – Zamorska. Statuetki Ambasadora Powiatu 
Średzkiego 2004, oraz pamiątkowe dyplomy wręczył Starosta Średzki Paweł 
Łukaszewski.

3. Targi POLAGRA – FARM 2005 - 06-09.10.2005
W dniach 06 - 09.10.2005 r. odbyły się największe w naszej części Europy targi 
branży rolnej POLAGRA – FARM 2005. 
Podobnie jak w roku ubiegłym w Pawilonie Region�w Wydział Promocji 
i Rozwoju Powiatu zorganizował stoisko Powiatu Średzkiego, na kt�rym 
wystawiało się siedem firm z terenu naszego powiatu:
Na stoisku powiatu (60m2) każdy wystawca miał możliwość zaprezentowania 
swoich produkt�w. Najbardziej kolorowo prezentowały się WSO S.A 
POZNANIA, ZPOW i ŚSM JANA. Wzrok gości przyciągały także lampy 
i ławki, wyprodukowane przez HYDRO – POMP oraz przepiękne świeczniki 
z metalu – produkty firmy ANDA s.c. z Rumiejek, a całość została pięknie 
udekorowana kwiatami doniczkowymi przez firmę FLORA pana Eugeniusza 
Kaczmarka ze Środy Wlkp. Na stoisku powiatowym można było podziwiać 
r�wnież szkice znanego, średzkiego artysty Andrzeja Jaśkowiaka, oraz rzeźby 
z kory Małgorzaty Wawrzyniak z Murzynowa Kościelnego.
O oprawę muzyczną na stoisku zadbała Kapela EMILIA z Krzykos, kt�rej 
przyśpiewki oraz częstowanie tradycyjnym chlebem ze smalcem przyciągały na 
nasze stoisko dużą liczbę odwiedzających. Chleb przekazała nieodpłatnie 
Piekarnia – Cukiernia Paweł Mucha z Pięczkowa. Podczas targ�w 
zaprezentowały się r�wnież zespoły folklorystyczne i muzyczne z terenu powiatu 
średzkiego, kt�re po występie na dużej scenie koncertowały r�wnież przy 
stoisku. 

3. Organizacja konferencji dla przedsiębiorc�w z terenu powiatu 
średzkiego w ramach „Europejskiej debaty publicznej w Wielkopolsce” 
30.11.05, 01.12.05 i 05.12.05 r.
Pozyskano środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojew�dzkiego na zorganizowanie 
dwudniowej konferencji pt. „Dobre praktyki z zakresu wdrażania projekt�w dla 
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przedsiębiorc�w, wsp�łfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego i sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw” w ramach Europejskiej debaty publicznej w Wielkopolsce. 
Szkolenie przeprowadzili eksperci z Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. 
W szkoleniu wzięło udział 50 przedstawicieli biznesu z terenu powiatu 
średzkiego.

W 2006 roku promocji walor�w gospodarczych powiatu służyły następujące 
działania:
1. Obsługa funduszu pożyczkowego, dostępnego dla przedsiębiorc�w z powiatu 
średzkiego na podstawie porozumienia z 24 sierpnia 2004, podpisanego 
z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp�łka z o.o. w Poznaniu 
oraz funduszu poręczeń kredytowych z Funduszu Rozwoju i Promocji 
Wojew�dztwa Wielkopolskiego S.A (porozumienie podpisano w październiku 
2003 r.). 
Ze względu na wyeliminowanie formalności bankowych, szczeg�lnie dużym 
zainteresowaniem wśr�d przedsiębiorc�w i os�b rozpoczynających działalność 
z naszego powiatu cieszy się fundusz pożyczkowy. W 2006 roku 
8 przedsiębiorc�w z terenu powiatu średzkiego uzyskało pożyczki na rozw�j 
działalności gospodarczej, na łączną kwotę 300.000 zł.

2. Zorganizowanie II edycji konkursu „AMBASADOR POWIATU 
ŚREDZKIEGO” – 27 stycznia 2006 roku w Hotelu Szablewski.
27 stycznia 2006 roku w Hotelu Szablewski odbyła się uroczysta Gala, podczas 
kt�rej rozstrzygnięto II edycję konkursu „AMBASADOR POWIATU 
ŚREDZKIEGO”. Konkurs ten miał na celu uhonorowanie os�b fizycznych, 
stowarzyszeń i podmiot�w gospodarczych, kt�re w 2005 roku przyczyniły się do 
promocji powiatu średzkiego w kraju i zagranicą.
W uroczystej Gali wzięli udział m. in.: Marek Woźniak – Marszałek 
Wojew�dztwa Wielkopolskiego, Zbigniew Hoffmann – Wicewojewoda 
Wielkopolski, Tomasz Łubiński– wicestarosta poznański, Marek Kalemba 
– dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania, ks. prałat Aleksander Rawecki, 
Małgorzata Fertała – Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego, przewodniczący 
rad gmin, radni powiatu średzkiego, w�jtowie, kierownicy Wydział�w Starostwa 
oraz jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele firm i organizacji 
nominowanych do tytułu Ambasadora Powiatu Średzkiego. W Gali uczestniczyli 
r�wnież nasi zagraniczni partnerzy: 

 z niemieckiego miasta Hoyerswerdy - Stefan Skora – zastępca 
nadburmistrza, J�rgen Schr�ter – dyrektor Urzędu Miasta Hoyerswerdy, Uwe 
Blazejczyk– dyrektor Gimnazjum im. Leona Foucault w Hoyerswerdzie, 
 oraz z czeskiego miasta Prostějov - Bożena Sekaninov� –wicestarosta, 
oraz ing. Michal Šmucr – dyrektor Gimnazjum im. Jiř�ho Wolkera.

Uroczystość rozpoczęła się od występu trzech młodych artystek: Marty 
Krzysztofiak, Izy Gacy oraz Ani Dydymskiej, kt�re od lat uczestniczą 
w Og�lnopolskim Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Następnie 
Starosta Średzki – Paweł Łukaszewski, rozpoczynając uroczystą Galę, powitał 
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zaproszonych gości oraz przedstawił najważniejsze osiągnięcia powiatu 
średzkiego w roku 2005, dzięki kt�rym nasz powiat zajął wysokie miejsca 
w rankingach najlepszych powiat�w w Polsce. 
W tym roku kapituła konkursu, kt�rą stanowi Zarząd Powiatu Średzkiego, 
przyznała nominacje do tytułu „AMBASADOR POWIATU ŚREDZKIEGO” 
w czterech dziedzinach: gospodarka, kultura i sztuka, sport oraz turystyka.

W dziedzinie GOSPODARKA nominowani zostali: P.P.H.U. „Alima – Bis” 
Sp�łka z o.o.; Firma ARIKON –AGRO; LENA LIGHTING S. A.; Średzka 
Sp�łdzielnia Mleczarska „JANA”; oraz Materiały Budowlane – Wesołek Sp�łka 
z o.o.
W dziedzinie KULTURA I SZTUKA nominowani zostali: Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu, artysta malarz Andrzej Jaśkowiak, Zesp�ł 
Folklorystyczny „TOŚTOKI” z Pięczkowa, Stowarzyszenie Tw�rczego Rozwoju 
Umysłowych Ścieżek STRUŚ oraz Szkoła Podstawowa w Klęce.
W dziedzinie SPORT nominowano: Klub Karate „Do Shotokan Dragon”; 
Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Środzie Wlkp.; Uczniowski Klub Sportowy Orkan Środa Wlkp.; 
Uczniowski Klub Sportowy „ŚRODA” oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
„TĘCZA”. W dziedzinie TURYSTYKA nominowani zostali: Folwark Konny 
„Herman�w”; Gospodarstwo Agroturystyczne Janiny i Stefana Kleczewskich w 
Solcu Wielkopolskim; Gospodarstwo Agroturystyczne Marii i Andrzeja 
Wojciechowskich w Młodzikowie; Oddział Muzeum Pierwszych Piast�w na 
Lednicy - Rezerwat Archeologiczny Gr�d Piastowski 
w Gieczu oraz Muzeum Ziemi Średzkiej „Dw�r w Koszutach”.
Tytuły Ambasador�w Powiatu Średzkiego otrzymali następujący nominowani:
- w dziedzinie GOSPODARKA – Lena Lighting S. A.
- w dziedzinie KULTURA I SZTUKA – Stowarzyszenie Tw�rczego Rozwoju 

Umysłowych Ścieżek STRUŚ
- w dziedzinie SPORT – UKS „Orkan” przy Zespole Szk�ł Rolniczych 

w Środzie Wlkp.
- w dziedzinie TURYSTYKA – Rezerwat Archeologiczny – Gr�d Piastowski 

w Gieczu, oddział Muzeum Pierwszych Piast�w na Lednicy.
W tym roku kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu dw�ch tytuł�w 
Honorowego Ambasadora Powiatu Średzkiego. Otrzymali je nasi partnerzy
z Czech i Niemiec. Statuetkę dla Urzędu Miejskiego w Prostějovie odebrała 
Bożena Sekaninov�– wicestarosta Prostějova, a dla Rady Miasta Hoyerswerda 
– Stefan Skora – zastępca nadburmistrza miasta Hoyerswerda. Zar�wno Bożena 
Sekaninov�, jak i Stefan Skora w imieniu swoich urzęd�w podziękowali za 
przyznane wyr�żnienie. Zastępca nadburmistrza Hoyerswerdy przekazał na ręce 
starosty Pawła Łukaszewskiego zaproszenie od nadburmistrza Hansa – Dietera 
Br�hmiga do udziału w uroczystościach DNI MUZYKI HOYERSWERDY, 
w trakcie kt�rych nastąpiło podpisanie umowy o wsp�łpracy między Powiatem 
Średzkim a miastem Hoyerswerda.

3. Targi POLAGRA – FARM 2006 - 12-15.10.2006
Tradycyjnie, już po raz sz�sty, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu podczas targ�w Polagra – Farm zorganizował Pawilon Region�w. 
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Celem tego przedsięwzięcia była przede wszystkim promocja obszar�w 
wiejskich, małej przedsiębiorczości, inicjatyw społeczności lokalnych oraz 
walor�w krajobrazowych i turystycznych Polski. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Środzie Wlkp. zorganizował stoisko promujące walory gospodarcze 
i turystyczne powiatu średzkiego. Na naszym stoisku o powierzchni 60 m2, 
zaprezentowały się: Średzka Sp�łdzielnia Mleczarska JANA, Wielkopolska 
Sadowniczo – Ogrodnicza Sp�łka Akcyjna POZNANIA oraz Hotel 
ALMARCO, natomiast walory turystyczne promowały: Muzeum Ziemi 
Średzkiej „Dw�r w Koszutach” oraz Rezerwat Archeologiczny „Gr�d 
Piastowski” w Grodziszczku. Na stoisku można było r�wnież otrzymać 
informacje o walorach turystycznych i gospodarczych wszystkich gmin powiatu. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się także Powiatowa Kolejka 
Wąskotorowa, kt�rej foldery, wraz z cennikiem i rozkładem jazdy na 2007 rok, 
rozeszły się błyskawicznie. Na naszym stoisku obejrzeć można było r�wnież 
prace artysty malarza Andrzeja Jaśkowiaka ze Środy Wlkp., kt�ry na życzenie 
zwiedzających malował portrety i karykatury, oraz podziwiać ciekawe prace 
rzeźbiarki Małgorzaty Wawrzyniak z Murzynowa Kościelnego. Dodatkową 
atrakcją stoiska powiatu średzkiego była degustacja chleba ze smalcem 
i kiszonym og�rkiem. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu serdecznie dziękuje 
Piekarni Cukierni „Adam i Ewa” z Zielnik, Masarni Stefan Kleczewski 
z Solca oraz Przedsiębiorstwu „Agna” państwa Zbierskich ze Środy Wlkp.
za nieodpłatne przekazanie swoich produkt�w. 
Prezentacjom w Pawilonie Region�w towarzyszyły r�wnież występy zespoł�w 
ludowych i orkiestr dętych z całej Polski. Udział brały r�wnież zespoły z naszego 
powiatu. Były to: Zesp�ł Folklorystyczny „Tośtoki” z Pięczkowa oraz orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Środy Wlkp

4. Organizacja konferencji dla przedsiębiorc�w z terenu powiatu 
średzkiego „Telepraca – Praca przyszłości” – 25 sierpnia 2006 roku.
25 sierpnia 2006 r. Powiatowe Centrum Informacji Gospodarczej przy Wydziale 
Promocji i Rozwoju Powiatu wsp�łorganizowało konferencję „TELEPRACA
– PRACA PRZYSZŁOŚCI”.
„Telepraca. Og�lnopolski program dla przedsiębiorc�w” to innowacyjny na 
polskim rynku projekt społeczny wsp�łfinansowany przez Unię Europejską oraz 
z budżetu państwa. Ma on zwiększyć wiedzę o telepracy i spopularyzować tę 
formę zatrudnienia wśr�d przedsiębiorc�w i potencjalnych telepracownik�w. 
Celem projektu jest także pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu i zastosowaniu 
tego bardzo popularnego w innych krajach modelu pracy na odległość. 
Telepracą jest każdy rodzaj pracy umysłowej wykonywany poza tradycyjnym 
miejscem zatrudnienia, kt�rej wyniki dostarczane są za pomocą technologii 
informatycznej. Ten bardzo popularny w innych krajach model zatrudnienia 
w Polsce napotyka na wiele barier. Kluczową okazuje się brak wiedzy wśr�d 
przedsiębiorc�w na temat możliwości efektywnego wykorzystania telepracy 
w działalności biznesowej, świadomości korzyści wynikających z takiej formy 
zatrudnienia oraz rozwiązań prawnych. 
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Projekt promocji turystycznej (P 7/2). Projekt zawiera dwa zadania:
1) Zadanie Z 7/2/2: Wydanie płyty CD z ofertą turystyczną.
Zadanie pozostaje do realizacji.

2) Zadanie Z 7/2/3: Wydanie profesjonalnego katalogu ofert turystycznych 
powiatu.

W 2004 roku walory turystyczne powiatu były promowane poprzez 
następujące imprezy i wydawnictwa:

1. Festyn rekreacyjny „Ciuchcią do Unii”. 
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, 1 maja 2004 roku 
odbył się festyn rekreacyjny „Ciuchcią do Unii”. 
Gł�wną atrakcją festynu były przejażdżki kolejką wąskotorową na trasie Środa 
Miasto – Środa - Przeładownia, kt�rym towarzyszył występ orkiestry dętej OSP. 
Goście festynu chętnie brali udział w licznych konkursach. Młodzież ze 
Szkolnych Klub�w Europejskich przygotowała ciekawe prezentacje państw 
wstępujących 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej, kt�re cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczestnik�w festynu.

2. Ulotka „Powiat Średzki zaprasza”.
W nakładzie 10,5 tysiąca sztuk została wydana ulotka reklamująca walory 

turystyczne powiatu średzkiego. Zawiera ona informacje og�lne o powiecie, 
zdjęcia i opis najważniejszych zabytk�w powiatu oraz bazę noclegowo 
- gastronomiczną. Ulotkę wydrukowano w trzech wersjach językowych: 
w języku polskim, niemieckim i angielskim. Wydanie ulotki zostało 
dofinansowane przez Hotel ALMARCO oraz hotel SZABLEWSKI.

3. Inauguracja Wojew�dzkiego Sezonu Agroturystycznego w Hermanowie.
15 maja 2004 roku odbyła się inauguracja sezonu agroturystycznego

w Folwarku Konnym w Hermanowie, gmina Nowe Miasto nad Wartą. Starostwo 
Powiatowe było wsp�łorganizatorem tego przedsięwzięcia. Na inauguracji 
sezonu przedstawiono prezentacje ofert agroturystycznych, pokazy sztuki 
ludowej i rękodzielnictwa, zawody hippiczne i pokazy jeździectwa 
westernowego, kucia koni, występy artystyczne zespoł�w ludowych oraz plenery 
malarskie dla młodzieży szkolnej. Wydział Promocji i Integracji Europejskiej 
przygotował stoisko promocyjne powiatu. Pracownicy Starostwa udzielali 
szczeg�łowych informacji o Powiatowej Kolejce Wąskotorowej oraz o adresach 
gospodarstw agroturystycznych na terenie powiatu. 

4. Prezentacja powiatu średzkiego na XIV Wielkopolskiej Giełdzie 
Turystycznej w Poznaniu na Malcie - 27 czerwca 2004 roku.
Gł�wnym celem giełdy była promocja atrakcji turystycznych i możliwości 
wypoczynkowych Wielkopolski – obiekt�w i tras zabytkowo – historycznych, 
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imprez kulturalnych, ofert ośrodk�w wypoczynkowych i gospodarstw 
agroturystycznych, ośrodk�w jeździeckich, znakowanych szlak�w turystycznych 
i rowerowych. Starostwo Powiatowe prezentowało walory turystyczne regionu na 
stoisku zorganizowanym przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.

5. Wakacyjne przejazdy Powiatową Koleją Wąskotorową.
W związku z zainteresowaniem, jakim cieszyły się wakacyjne przejazdy 
zainicjowane w 2003 roku, w roku 2004 Wydział Promocji i Integracji 
Europejskiej przygotował kompleksową ofertę rekreacyjno – turystyczną dla 
mieszkańc�w powiatu średzkiego. 
Sezon przejazd�w kolejki zainicjował Festyn Rekreacyjny „Ciuchcią do Unii” 
w dniu 1 maja 2004 roku. Podobnie jak w roku 2003 PKW kursowała regularnie 
tylko w okresie letnim ( od 26 czerwca do 29 sierpnia 2004 roku). Były to 
przejazdy niedzielne, połączone z rajdami pieszymi i rowerowymi. W celu 
uatrakcyjnienia imprez organizowanych na terenie Zaniemyśla, kolejka 
kursowała r�wnież dodatkowo na: Piknik Country (26.06.2004), Zaniemyskie 
Bitwy Morskie (24.07.2004), oraz mecz Lech Poznań – Kłos Zaniemyśl 
(14.08.2004).
Sezon przejazd�w zakończył festyn rekreacyjny w dniu 29 sierpnia 2004 roku. 
Wydział Promocji i Integracji Europejskiej organizował r�wnież dodatkowe 
kursy na zam�wienie. 

6. Konkurs graffiti.
W celu poprawy wyglądu terenu wok�ł dworca PKP, Starostwo w dniach 23 - 29 
sierpnia 2004 roku zorganizowało konkurs graffiti. 22 uczestnik�w wymalowało 
betonowy płot oddzielający teren dworca PKP od Cukrowni. 

7. Targi TOUR – SALON – 20 - 23.10.2004 r.
Podobnie jak w roku 2003, Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu przygotował 
stoisko powiatowe o powierzchni 8 m2, na kt�rym swoje walory turystyczne 
prezentował powiat, wszystkie gminy powiatu średzkiego oraz cztery firmy 
z terenu powiatu, działające w branży turystycznej, m.in. Ośrodek Wczasowo 
– Rekreacyjny „Niezamyśl”, laureat (po raz kolejny) nagrody „Turystyczne Perły 
Wielkopolski” w kategorii Ośrodek Wypoczynkowy.

8. Wsp�łpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczną
Powiat na bieżąco wsp�łpracuje z Biurem Informacyjnym Wojew�dztwa 
Wielkopolskiego w Brukseli oraz Wielkopolską Organizacją Turystyczną 
w zakresie promocji walor�w turystycznych i gospodarczych powiatu za granicą 
(m. in. przekazanie materiał�w reklamowych na targi ITB w Berlinie). 

9. Tablice reklamowe.
Na terenie Środy Wlkp. ustawiono dwie tablice informacyjno – reklamowe. 
Pierwsza, zawierająca mapę powiatu, informację o kolejce wąskotorowej oraz 
moduły reklamowe firm z terenu powiatu średzkiego, została zainstalowana na 
ulicy Czerwonego Krzyża, przy NZOZ. 
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Druga, na kt�rej znajdują się: mapa powiatu i mapa Środy Wlkp. z zaznaczonymi 
ważnymi dla podr�żnych informacjami, została zamontowana przy dworcu PKP. 
Ma ona ułatwiać odwiedzającym orientację i szybkie odnalezienie 
poszukiwanego miejsca.

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu w 2005 roku podjął następujące 
działania, mające na celu popularyzację atrakcji turystycznych naszego 
powiatu:

1. Zorganizowano samodzielne stoisko podczas Wiosennej Giełdy 
Turystycznej w Poznaniu.
W dniach 9-10 kwietnia br, w holu Międzynarodowych Targ�w Poznańskich 
odbyła się Wiosenna Giełda Turystyczna. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu 
przygotował stoisko o wielkości 5 m2, na kt�rym zaprezentowano materiały 
promocyjne o powiecie średzkim, a także oferty firm turystycznych, 
gastronomicznych oraz ośrodk�w wypoczynkowych z powiatu średzkiego. 
Swoje walory turystyczne zaprezentowały r�wnież gminy z terenu powiatu. 

Stoisko odwiedziło wielu gości, zar�wno z kraju jak i zagranicy, gł�wnie 
przedstawiciele biur podr�ży. Wśr�d odwiedzających giełdę gości dużym 
zainteresowaniem, cieszyły się oferty gospodarstw agroturystycznych naszego 
powiatu. Szczeg�lną atrakcją była Powiatowa Kolejka Wąskotorowa, kt�ra jak 
zwykle wzbudziła największe zainteresowanie. Udało się nawiązać kontakty 
z niemieckim biurem podr�ży RAINBOW, kt�re zwr�ciło uwagę na piękny 
zabytek techniki, jakim jest nasza kolejka oraz z biurem podr�ży Capitol 
– Retrotrans, kt�re wsp�łpracuje ze stowarzyszeniami i miłośnikami kolei 
w Wolsztynie. 

2. Zorganizowano Festyn Rekreacyjny z okazji 1 rocznicy przystąpienia 
Polski do UE „Maj�wka z Ciuchcią”.
Festyn odbył się 1 maja br. na stacji kolejki wąskotorowej w Środzie Wlkp. 
Rano, o godz. 9.30 ze stacji kolejki wąskotorowej wyruszył MAJOWY RAJD 
ROWEROWY, kt�rego 50 km trasa przebiegała przez teren powiatu średzkiego. 
W programie festynu można było:
-Skorzystać z przejazd�w kolejką na trasie Środa Wlkp. – „Kipa”;
-Skorzystać z przejazd�w drezyną spalinową;
-Uczestniczyć w kursie nauki jazdy parowozem – specjalny certyfikat otrzymał 

co 20 uczestnik;
-Obejrzeć pokazy sprzętu Straży Pożarnej;
-Obejrzeć wystawę starych samochod�w;
-Obejrzeć wystawę modeli latających;
-Ognisko muzyczne – występy ch�r�w;
-Wziąć udział w konkursie plastycznym dla dzieci „Moja Ciuchcia”.

3. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu wsp�łorganizował Dni Powiatu 
Średzkiego, kt�re odbyły się 10-12 czerwca 2005 roku.
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Wydział Promocji i Integracji Europejskiej był jednym z roboczych zespoł�w, 
kt�ry przygotował m. in.:
- prezentacje gospodarcze firm z terenu powiatu – na Plantach i wok�ł Starego 
Rynku zaprezentowały się m. in.: SOLARIS BUS & COACH, ŚSM JANA, 
PAMIRA Sp. z o.o., Cukrownia Pfeiffer & Langen, MC BAUCHEMIE, IMA 
Serwis Polska.;
- Turniej Samorządowc�w, w kt�rym udział wzięło 18 zawodnik�w, m.in., 
starosta, wicestarosta, burmistrz, w�jtowie i przewodniczący rad.
Każdy zawodnik otrzymał koszulkę z logo Dni Powiatu, oraz z imieniem, 
nazwiskiem i pełnioną funkcją. Koszulki te przygotował Wydział Promocji 
i Rozwoju Powiatu. Samorządowcy mieli do pokonania tor przeszk�d ustawiony 
wok�ł Starego Rynku w Środzie Wlkp., 
Komisja sędziowska złożona z pracownik�w Wydziału Promocji i Rozwoju 
Powiatu uznała, że wszyscy zawodnicy zasługują na uznanie, dlatego wszyscy 
otrzymali pamiątkowy dyplom oraz medal, przygotowany przez pracownik�w 
Wydziału. Szczeg�lnie zostały uhonorowane panie, otrzymując nagrody 
dodatkowe;
- konkurs „Apetyczny Powiat Średzki”- celem tego konkursu było 
niestereotypowe spojrzenie na zabytki powiatu średzkiego. Udział w konkursie 
wzięli udział cukiernicy amatorzy, kt�rzy przygotowali wypieki o kształcie 
zabytk�w z powiatu średzkiego;
- I Powiatowe Targi Kolekcjoner�w i Hobbyst�w dla mieszkańc�w powiatu i nie 
tylko;
- Turystyczny Rajd Samochodowo – Motocyklowy drogami powiatu średzkiego;
Rodzinny Festyn Kolejkowy na stacji kolejki wąskotorowej; 
- Koncert znanego zespołu WILKI, kt�ry odbył się 12 czerwca 2005 roku, na 
zakończenie obchod�w Dni Powiatu Średzkiego. W koncercie uczestniczyło 
ponad 6000 os�b z całej Polski.

4. Wystawa zdjęć w sklepie PSS Społem „Goplana”.
W dniach 21 – 30 czerwca 2005r. w oknach sklepu „Goplana” można było 
oglądać zdjęcia z Dni Powiatu Średzkiego. Fotografie umieszczono na trzech 
tablicach. Na jednej umieszczono zdjęcia z Uroczystej Sesji Rady Powiatu wraz 
z wizerunkiem herbu. Na pozostałych tablicach znajdowały się zdjęcia 
z pozostałych imprez, kt�re odbywały się podczas Dni Powiatu. Dużym 
zainteresowaniem przechodni�w cieszyły się zdjęcia z sesji, oraz z konkurs�w 
sportowych. 

5. Wystawa zdjęć z Dni Powiatu na Starym Rynku w Środzie Wlkp.
Ze względu na dużą popularność, jaką cieszyła się pierwsza wystawa, 25 czerwca 
2005 roku. na Starym Rynku w Środzie Wlkp. zorganizowano drugą wystawę 
zdjęć z Dni Powiatu. Na 7 dużych i 2 małych antyramach zaprezentowano około 
100 zdjęć dokumentujących wszystkie wydarzenia Dni Powiatu Średzkiego. 
Wszystkie zdjęcia cieszyły się zainteresowaniem przechodni�w, zar�wno 
młodzieży jak i os�b starszych. Wystawę obejrzało około 500 os�b.
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6. Zorganizowano samodzielne stoisko powiatu średzkiego na XV 
Wielkopolskiej Giełdzie Turystycznej w Poznaniu.
26 czerwca 2005 roku. nad Jeziorem Maltańskim odbyła się XV Wielkopolska 
Giełda Turystyczna, kt�rej organizatorem była Wielkopolska Organizacja 
Turystyczna z Poznania.
W ramach prezentacji walor�w turystyczno-rekreacyjnych powiatu średzkiego, 
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., 
przygotował stoisko promujące atrakcje i najciekawsze zakątki powiatu. Nasze 
stoisko cieszyło się dużą popularnością wśr�d spacerowicz�w i rowerzyst�w. 
Podobnie jak w roku ubiegłym, największe zainteresowanie wśr�d 
odwiedzających wzbudzała Powiatowa Kolejka Wąskotorowa, kt�rej makieta 
przyciągała do naszego stoiska dużą liczbę gości. R�wnie dużym powodzeniem 
cieszyła się baza gospodarstw agroturystycznych, przygotowana przez Wydział 
Promocji i Integracji Europejskiej. Giełda odbywała się r�wnolegle 
z Mistrzostwami Polski Senior�w Osad Kajakowych, co umożliwiło 
zaprezentowanie naszej oferty szerokiemu gronu potencjalnych turyst�w 
i zachęcenie ich do odwiedzenia naszego powiatu. 

7. Zorganizowano stoisko promocyjne powiatu średzkiego na Starym 
Rynku w Poznaniu. 
Starostwo Powiatowe na mocy porozumienia o wsp�łpracy z Samorządem 
Miasta Poznania zorganizowało na Starym Rynku w Poznaniu wystawę 
zatytułowaną "Artystyczny Powiat Średzki”. Wystawa ta adresowana była do 
mieszkańc�w Wielkopolski i turyst�w odwiedzających Poznań. Prezentowała 
liczne atrakcje turystyczne i kulturalne powiatu średzkiego, a także osiągnięcia 
i umiejętności naszych lokalnych artyst�w. Prezentacje te odbywały się w każdą 
sobotę i niedzielę w miesiącach lipcu i sierpniu br.
Szczeg�lną uwagę oglądających zwracały fotografie autorstwa pana 
Przemysława Pawlaka, kt�re przedstawiały m. in. przyrodę i zabytki powiatu 
średzkiego oraz zdjęcia wykonane przez pracownik�w Wydziału Promocji 
i Rozwoju Powiatu, przedstawiające najpiękniejsze miejsca w Powiecie 
Średzkim. Ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza turyst�w zagranicznych 
( z Niemiec, Japonii, USA i Indii) cieszyła się trasa Powiatowej Kolejki 
Wąskotorowej przedstawiona na zdjęciach.
Zaprezentowano r�wnież prace pana Andrzeja Jaśkowiaka oraz pracownika 
Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu - Norberta Malinowskiego, a także 
zdjęcia wykonane przez panią Katarzynę Fludrę.
Pracownicy Starostwa Powiatowego zachęcali przechodni�w do obejrzenia 
wystawy, rozdawali ulotki promocyjne, m. in. o zabytkach powiatu średzkiego, 
gospodarstwach agroturystycznych oraz informatory o Powiatowej Kolejce 
Wąskotorowej. Zapraszali r�wnież na imprezy organizowane przy P.owiatowej 
S.todole A.rtystycznej – Karaoke i Scenę Otwartą.

8. Zorganizowano imprezę kończącą sezon wakacyjny - „POŻEGNANIE 
LATA W POWIECIE ŚREDZKIM”
Ostatnią imprezą tego roku na terenie stacji kolejki wąskotorowej było 
„Pożegnanie lata w Powiecie Średzkim”, kt�re odbyło się 3 września 2005 r. 
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Jako pierwsza, w to sobotnie popołudnie, zaprezentowała się młodzież 
z Zaniemyśla. Wystąpiły zespoły: MADOX i ONTARIO, kt�re wcześniej 
zaprezentowały się średzkiej publiczności podczas Dni Powiatu. Następnie 
publiczność bawił zesp�ł wokalny senior�w z Klubu Pogodnej Jesieni 
„Szczęśliwa 13” oraz zesp�ł country „Trychina Band”. Rockowe rytmy zagrała 
natomiast kapela NO ADO. Przez całe popołudnie na Kipę i z powrotem 
kursowała „Ciuchcia”. Największe tłumy widz�w zebrały się o godz.20.00, kiedy 
rozpoczęła się najbardziej popularna impreza tego lata, czyli KARAOKE. Przy 
melodiach popularnych piosenek, wykonywanych przez prezentujących swoje 
umiejętności wokalne mieszkańc�w Środy, zabawa trwała do godz. 24.00. 

9. Zorganizowano imprezę dla miłośnik�w pojazd�w szynowych „Pociągiem 
RETRO do Zaniemyśla”
24 września 2005 roku Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu zorganizował 
imprezę dla wszystkich miłośnik�w pojazd�w szynowych pn. „Pociągiem 
RETRO do Zaniemyśla”. W trasę wyruszył specjalny skład pociągu: parow�z 
Px 48, wagon brankard, wagony osobowe 1 AW, wagon węglarka, wagon 
towarowy kryty, wagon platforma.
Pierwsi miłośnicy zebrali się na stacji Środa Wlkp. Miasto już około godz. 4.00 
nad ranem, gdzie uczestniczyli w manewrach na stacji Środa Miasto przy użyciu 
parowozu Px 48 i lokomotywy spalinowej Lyd1, a także w nawęglaniu, 
wodowaniu i rozpalaniu parowozu Px 48 1756,.
Goście zwiedzali r�wnież Muzeum Średzkiej Ciuchci. Liczne foto – stopy i inne 
atrakcje sprawiły, że entuzjaści pojazd�w szynowych już zapowiedzieli sw�j 
udział w podobnej imprezie w roku przyszłym.. W tegorocznej imprezie udział 
wzięło około 40 os�b. Każdy z uczestnik�w otrzymał pamiątkowe zdjęcia 
i dyplomy przygotowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
Impreza „Pociągiem RETRO do Zaniemyśla” kończyła sezon przejazd�w 
kolejkowych, kt�ry rozpoczęła impreza „Maj�wka z Ciuchcią” 01.05.2005 roku. 
Przez cały sezon kolejka przewiozła łącznie 4385 osoby (nie licząc dzieci do 
lat 4 podr�żujących za darmo), podczas zorganizowanych przez Wydział 
Promocji i Rozwoju Powiatu 15 festyn�w rodzinnych połączonych z rajdami 
pieszymi i rowerowymi, oraz 10 przejazd�w specjalnych na zam�wienie dla 
m.in. Niemc�w, Anglik�w, Francuz�w, Japończyk�w i Kanadyjczyk�w. 
Dla por�wnania liczba pasażer�w w 2003r.wyniosła 2.571 os�b, 2004 r.
- 3.400 os�b, 2005 r. - 4.385 os�b, razem w sezonach 2003, 2004, 2005 i 2006
– 12.890 os�b.

10. Zorganizowano otwarcie Galerii „Korytage” – 12.10.2005 r.
Przy wsp�łpracy pracownik�w Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
w odnowionym budynku Starostwa przy ul. Żwirki i Wigury 1 zorganizowano 
Galerię KORYTAGE, kt�rej uroczyste otwarcie odbyło się 12 października 2005 
roku. W Galerii zaprezentowano prace dzieci i młodzieży, namalowane podczas 
III Og�lnopolskiego Pleneru Malarskiego oraz prace i fotografie pan�w: 
Andrzeja Jaśkowiaka, Przemysława Pawlaka i Norberta Malinowskiego. 
Otwarcia galerii dokonał starosta średzki Paweł Łukaszewski. Prace artyst�w 
z terenu powiatu średzkiego, zar�wno młodych jak i już uznanych, podziwiali m. 
in. Wielkopolski Wojew�dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jerzy Witczak, 
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kierownik Wydziału Organizacyjno – Prawnego WWINB Alicja Piechocka, 
Wielkopolski Wojew�dzki Inspektor Sanitarny Hubert Rokossowski, Gł�wna 
Księgowa Wojew�dzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Dorota 
Barszczewska, Powiatowy Inspektor Sanitarny Zbigniew Pajzderski, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego Jerzy Bębenek, wicestarosta Julian Kempa, 
sekretarz powiatu Maria Bochyńska, skarbnik powiatu Sabina Pernak, radny 
Rady Powiatu Średzkiego Wincenty Pawelczyk, prezes Średzkiego Towarzystwa 
Kulturalnego Bożenna Urbańska oraz pracownicy starostwa.

Zaproszeni goście zwiedzili r�wnież odnowione pomieszczenia Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej oraz wydział�w: Promocji i Rozwoju Powiatu oraz 
Edukacji, Kultury i Sportu. 

11. Zgłoszono cykl imprez „Atrakcje z Ciuchcią” do konkursu 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na „Najlepszy obiekt turystyki 
aktywnej w Wielkopolsce”.
„Atrakcje z Ciuchcią” – cykl imprez, kt�re przez całe lato towarzyszyły 
przejazdom Powiatowej Kolejki Wąskotorowej na trasie Środa Wlkp. 
– Zaniemyśl, zdobyły I miejsce w konkursie na „Najlepszy obiekt turystyki 
aktywnej w Wielkopolsce”, w kategorii „Inne obiekty”.
Celem konkursu, kt�rego organizatorem jest Wielkopolska Organizacja 
Turystyczna, jest popularyzacja wypoczynku w wojew�dztwie wielkopolskim, 
podniesienie jakości usług turystycznych oraz popularyzacja r�żnych ofert 
i obiekt�w turystyki aktywnej. 
21 września 2005 roku, podczas trwania największych targ�w branży turystyczno 
– hotelarskiej TOUR – SALON 2005, w sali konferencyjnej World Trade Center 
przy MTP, starosta średzki Paweł Łukaszewski uczestniczył w rozdaniu nagr�d 
IV edycji konkursu na „Najlepszy Obiekt Turystyki Aktywnej w Wielkopolsce”. 
Nagrody wręczali: Marszałek Wojew�dztwa Wielkopolskiego Marek Woźniak 
oraz Włodzimierz Łęcki. Wśr�d zaproszonych gości byli r�wnież: poseł na sejm 
RP Wojciech Ziemniak oraz prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
Tomasz Wiktor.
Niespodziankę sprawił wszystkim zdobywcom I miejsca Wojewoda 
Wielkopolski, Andrzej Nowakowski, kt�ry ufundował pamiątkowe dyplomy. 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. otrzymało dyplom uznania za 
prowadzenie Powiatowej Kolejki Wąskotorowej oraz markowy produkt 
turystyczny „Atrakcje z Ciuchcią”. 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. uczestniczyło w tym konkursie już po raz 
trzeci, a w 2003 roku, w konkursie na Najlepszy Obiekt Turystyki Aktywnej 
2003, w kategorii „Szlaki piesze” nagrodę zdobył szlak turystyczny Zaniemyśl 
– Jeziory Wielkie – Bnin – K�rnik, r�wnież zgłoszony przez Wydział Promocji 
i Rozwoju Powiatu.

12. Przekazano materiały promocyjne na Międzynarodowe Targi Turystyki 
i Caravaningu w Lipsku.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna będzie miała swoje stoisko na 
Międzynarodowych Targach Turystyki i Caravaningu w Lipsku, gdzie 
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nieodpłatnie będzie promować nasz powiat oraz kolejkę wąskotorową, jako 
laureata konkursu „Najlepszy Obiekt Turystyki Aktywnej”.
Targi odbędą się od 16 do 20 listopada 2005 r.

13. Przekazano materiały promocyjne na Międzynarodowe Targi we 
Frankfurcie nad Menem.
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 
przekazał Departamentowi Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 
materiały promujące powiat średzki (foldery kolejkowe, baza gospodarstw 
agroturystycznych, ulotki o powiecie w języku niemieckim) na targi we 
Frankfurcie nad Menem, na kt�rych swoje stoisko będzie organizował Urząd 
Marszałkowski Wojew�dztwa Wielkopolskiego. Targi te odbędą się od 25 do 29 
stycznia 2006 roku i będą kolejną okazją do zaprezentowania walor�w 
wojew�dztwa wielkopolskiego, oraz powiatu średzkiego.

14. Wydział Promocji systematycznie zamawia i zajmuje się dystrybucją 
materiał�w promocyjnych. Są to foldery, ulotki, ale także gadżety, książki, 
kt�re przekazywane są na wszelkiego rodzaju imprezy promocyjne, jako nagrody 
w konkursach sportowych, szkolnych i organizowanych przez stowarzyszenia 
i organizacje działające w powiecie oraz dla gości z kraju i zagranicy.

15. Udział XV Wielkopolskiej Giełdzie Turystycznej w Starym Browarze 
w Poznaniu.
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu zorganizował samodzielne stoisko na 
Giełdzie Turystycznej, kt�ra odbyła się 26 listopada 2005 roku w Starym 
Browarze, w Poznaniu. Wydział przygotował materiały promujące walory 
turystyczne i przyrodnicze powiatu, oraz harmonogramy przejazd�w kolejki na 
rok 2006. Stoisko cieszyło się dużym powodzeniem, wśr�d odwiedzających. 

16. Wykonanie tablic reklamujących Powiatową Kolejkę Wąskotorową.
W grudniu 2005 zlecono wykonanie 3 szt. tablic ( 2 m x 1 m) reklamujących 
kolejkę. Dwie tablice zostały zamontowane przy trasie nr 11 (Poznań 
– Katowice), natomiast trzecia zostanie zamontowana przy dworcu PKP 
w Środzie Wlkp.

W 2006 roku walory turystyczne powiatu były promowane poprzez 
następujące imprezy i wydawnictwa:

1. Zorganizowano samodzielne stoisko podczas Wiosennej Giełdy 
Turystycznej w Poznaniu.
W dniach 3-5 marca 2006 r, w holu Międzynarodowych Targ�w Poznańskich 
odbyła się Wiosenna Giełda Turystyczna. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu 
przygotował stoisko o wielkości 5 m2, na kt�rym zaprezentowano materiały 
promocyjne o powiecie średzkim, a także oferty firm turystycznych, 
gastronomicznych oraz ośrodk�w wypoczynkowych z powiatu średzkiego. 
Swoje walory turystyczne zaprezentowały r�wnież gminy z terenu powiatu. 

Stoisko odwiedziło wielu gości, zar�wno z kraju jak i zagranicy, gł�wnie 
przedstawiciele biur podr�ży. Wśr�d odwiedzających giełdę gości dużym 
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zainteresowaniem, cieszyły się oferty gospodarstw agroturystycznych naszego 
powiatu. Szczeg�lną atrakcją była Powiatowa Kolejka Wąskotorowa, kt�ra jak 
zwykle wzbudziła największe zainteresowanie. 

2. Zorganizowano imprezę dla miłośnik�w pojazd�w szynowych „Pociągiem 
RETRO do Zaniemyśla”
30 kwietnia 2006 roku Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu zorganizował II 
imprezę dla wszystkich miłośnik�w pojazd�w szynowych pn. „Pociągiem 
RETRO do Zaniemyśla”. W trasę wyruszył specjalny skład pociągu: parow�z 
Px 48, wagon brankard, wagony osobowe 1 AW, wagon węglarka, wagon 
towarowy kryty, wagon platforma.
Pierwsi miłośnicy zebrali się na stacji Środa Wlkp. Miasto już około godz. 4.00 
nad ranem, gdzie uczestniczyli w manewrach na stacji Środa Miasto przy użyciu 
parowozu Px 48 i lokomotywy spalinowej Lyd1, a także w nawęglaniu, 
wodowaniu i rozpalaniu parowozu Px 48 1756,.
Goście zwiedzali r�wnież Muzeum Średzkiej Ciuchci. Liczne foto – stopy i inne 
atrakcje sprawiły, że entuzjaści pojazd�w szynowych już zapowiedzieli sw�j 
udział w podobnej imprezie w roku przyszłym.. W tegorocznej imprezie udział 
wzięło około 45 os�b, w tym goście z Austrii, Szwajcarii i Japonii. Każdy 
z uczestnik�w otrzymał pamiątkowe zdjęcia i dyplomy przygotowane przez 
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.

3. Para buch! Koła w ruch! Zaczynamy przygodę z Ciuchcią” – festyn 
rekreacyjny, inaugurujący sezon przejazd�w kolejkowych.
Festyn odbył się 1 maja 2006 roku na stacji kolejki wąskotorowej w Środzie 
Wlkp. W programie festynu można było m.in.:
- Skorzystać z przejazd�w kolejką na trasie Środa Wlkp. – „Kipa”;
- Skorzystać z przejazd�w drezyną spalinową;
- Uczestniczyć w kursie nauki jazdy parowozem – specjalny certyfikat otrzymał 

co 20 uczestnik;
- Obejrzeć pokazy sprzętu Straży Pożarnej;
- Obejrzeć wystawę starych samochod�w;
- Zwiedzić Muzeum Średzkiej Ciuchci.

4. Zorganizowano samodzielne stoisko powiatu średzkiego na XV 
Wielkopolskiej Giełdzie Turystycznej w Poznaniu.
25 czerwca 2006 roku. nad Jeziorem Maltańskim odbyła się XV Wielkopolska 
Giełda Turystyczna, kt�rej organizatorem była Wielkopolska Organizacja 
Turystyczna z Poznania.
W ramach prezentacji walor�w turystyczno-rekreacyjnych powiatu średzkiego, 
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., 
przygotował stoisko promujące atrakcje i najciekawsze zakątki powiatu. Nasze 
stoisko cieszyło się dużą popularnością wśr�d spacerowicz�w i rowerzyst�w. 
Podobnie jak w roku ubiegłym, największe zainteresowanie wśr�d 
odwiedzających wzbudzała Powiatowa Kolejka Wąskotorowa, kt�rej makieta 
przyciągała do naszego stoiska dużą liczbę gości. R�wnie dużym powodzeniem 
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cieszyła się baza gospodarstw agroturystycznych, przygotowana przez Wydział 
Promocji i Rozwoju Powiatu. 

5. Wydano mapę powiatu średzkiego.
Od kwietnia do czerwca 2006 roku trwały prace Wydziału Promocji i Rozwoju 
Powiatu nad opracowaniem pierwszego wydania turystycznej mapy powiatu 
średzkiego. Mapa opr�cz informacji ściśle kartograficznych, zawiera r�wnież 
bazę gospodarstw agroturystycznych i hoteli, informacje o najciekawszych 
zabytkach w powiecie, opisy szlak�w rowerowych oraz walor�w 
przyrodniczych.

6. Zorganizowano imprezę kończącą sezon wakacyjny - „POŻEGNANIE 
LATA W POWIECIE ŚREDZKIM”
Ostatnią imprezą tego roku na terenie stacji kolejki wąskotorowej było
tradycyjnie już „Pożegnanie lata w Powiecie Średzkim”, kt�re odbyło się 30 
sierpnia 2006 r. Jako pierwsza, w to sobotnie popołudnie, zaprezentowała się 
młodzież z Zaniemyśla. Przez całe popołudnie na Kipę i z powrotem kursowała 
„Ciuchcia”. Największe tłumy widz�w zebrały się o godz. 20.00, kiedy 
rozpoczęła się najbardziej popularna impreza tego lata, czyli KARAOKE. Przy 
melodiach popularnych piosenek, wykonywanych przez prezentujących swoje 
umiejętności wokalne mieszkańc�w Środy, zabawa trwała do godz. 22.00. 

7. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu wsp�łorganizował Dni Powiatu 
Średzkiego, kt�re odbyły się 15-17 września 2006 roku.
Uroczysta inauguracja Dni Powiatu odbyła się w Grodziszczku, w piątek 
15 września 2006 roku. Zorganizowano tam Forum Samorząd�w Powiatu 
Średzkiego. Była to pierwsza tego typu impreza, kt�rej celem było umożliwienie 
spotkania i rozm�w wszystkich samorządowc�w z naszego powiatu. W Forum 
udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatu, a także około 50-ciu radnych 
gmin z naszego powiatu. Forum rozpoczęło się uroczystą mszą św., po kt�rej 
goście mogli wysłuchać koncertu organowego w wykonaniu Przemysława 
Piechockiego. Następnie prof. Henryk Mruk, z Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, wygłosił bardzo interesujący wykład pt. „Jak skutecznie promować 
gminy i powiaty”. Po wykładzie, wszyscy uczestnicy udali się na piknik, a czas 
uprzyjemniała im Kapela „Średzioki”.
R�wnolegle, na stacji Wąskotor�wki odbył się TRANSKONCERT, kt�rego 
wsp�łorganizatorem było Stowarzyszenie STRUŚ. W zabawie udział wzięło 
około 60 os�b, kt�re bawiły się świetnie aż do godziny 22:00. Z uwagi na ciszę 
nocną koncert ten nie m�gł trwać dłużej.

W sobotę, 16 września 2006 roku, w powiecie średzkim gościli 
przedstawiciele, zaprzyjaźnionych miast z Niemiec i Czech. Niemcy 
reprezentowali: Nadburmistrz Hoyerswerdy, Horst - Dieter Br�hmig, wraz 
z małżonką, a także J�rgen Schr�ter, Dyrektor Urzędu Miasta Hoyerswerdy. 
Miasto Prostĕjov w Czechach reprezentowała pani Jana Ambrozova, Dyrektor 
Gimnazjum im. J. Wolkera, oraz pan Havlik. Nasi goście, wsp�lnie ze starostą 
i wicestarostą, uczestniczyli w paradzie platform udekorowanych przez szkoły 
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ponadgimnazjalne i gratulowali jego uczestnikom wspaniałych pomysł�w 
związanych z ochroną środowiska. 

W konkursie pt: „ Dbajmy o środowisko w powiecie i na świecie” wzięły 
udział cztery szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Og�lnokształcące, Zesp�ł Szk�ł 
Zawodowych, Zesp�ł Szk�ł Rolniczych oraz Zesp�ł Szk�ł Ekonomicznych 
w Łęknie. Platformy samochodowe, udekorowane przez uczni�w przejechały 
ulicami miasta, a następnie na Starym Rynku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. 
Celem prezentacji było zwr�cenie uwagi mieszkańc�w powiatu na problemy 
związane z ochroną środowiska naturalnego. Prezentacje uczni�w odnosiły się do 
zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom środowiska 
- segregowaniem odpad�w, popularyzowały możliwości powszechnego 
korzystania z urok�w środowiska naturalnego poprzez uprawianie r�żnych form 
turystyki oraz podkreślały walory przyrodniczo - krajobrazowe naszego powiatu. 

Następnie odbył się plener malarski dla samorządowc�w. Jego uczestnicy 
mieli za zadanie zilustrować, za pomocą węgla, dość niecodzienne tematy. 
Nadburmistrz Hoyerswerdy, Horst-Dieter Br�hmig, narysował „Wyprawę do 
zoo”, J�rgen Schr�ter, Dyrektor Urzędu Miasta Hoyerswerdy - „Bardzo martwą 
naturę”, starosta średzki, Paweł Łukaszewski, uwiecznił sw�j „Najgorszy 
koszmar senny”, wicestarosta średzki, Julian Kempa - narysował „Autoportret 
w klimacie Leonarda da Vinci” czyli obraz pt.: „Pan z łasiczką”, burmistrz Środy 
Wlkp., Wojciech Ziętkowski - pokazał swoją wizję „Ciuchci przyszłości”, w�jt 
gminy Dominowo, Jan Lubas - uwiecznił „Wybraną z tłumu modelkę”, a w�jt 
gminy Nowe Miasto, Aleksander Podemski - swoją „Ulubioną postać z bajki”. 
Postępy prac oraz warsztat artystyczny komentował artysta malarz Ryszard 
Kurnatowski.

Na rynku odbył się także konkurs: „Najładniejszy i najsympatyczniejszy 
pies”. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajął się Wydział 
Środowiska. Ze środk�w Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zakupiono nagrody, tj. miski, karmę dla ps�w, książki, oraz 
puchary i dyplomy. Zapisy i zgłoszenia przyjmowano r�wnież w dniu konkursu, 
praktycznie do ostatniej chwili. Og�łem udział w konkursie wzięło 23 psy, 
(kundelki oraz psy rasowe).

16 września br. w ramach obchod�w Dni Powiatu Średzkiego, w hali 
sportowej Zespołu Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp. odbył się r�wnież 
Og�lnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, kt�ry składał się z III blok�w 
startowych. Taneczną Galę zakończył pokaz tańca par klubu KTT „FILEMON” 
z Szamotuł w tańcu Salsa Cubana. 

W turnieju udział wzięło 47 par z całej Polski, m.in. z Poznania, Leszna, 
Zielonej G�ry, Prochowic, Piły, Wrocławia, Warszawy, Szamotuł, Koluszek, 
Płocka, Krosna, Łodzi, Kalisza, Krakowa oraz Lubania Śląskiego.

W sobotę na Starym Rynku odbyły się r�wnież Powiatowe Prezentacje 
Kulturalne. Na scenie zaprezentowały się trzy ośrodki kultury z Powiatu 
Średzkiego: Zaniemyśl, Nowe Miasto i Krzykosy. Były to zespoły taneczne: 
„Eltoro” (Nowe Miasto), „Ontario” i „Ontario Mini” (Zaniemyśl) oraz 
wokalistki: Aleksandra Gabała (Krzykosy), Ewa Spychalska i Agnieszka Witasik 
(Nowe Miasto), Alicja Ratajczak i Milena Jachnik (Zaniemyśl). Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
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R�wnież w sobotę podsumowano konkurs ortograficzny, kt�ry odbył się 
11 września. Organizatorem I Powiatowego Dyktanda byli Starostwo Powiatowe 
w Środzie Wlkp. oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Do 
Dyktanda przystąpiło 30 os�b, kt�re musiały się zmierzyć z tekstem autorstwa 
Andrzeja Bartosiewicza. Prace uczestnik�w oceniała komisja w składzie: 
Elżbieta Radziejewska, Andrzej Bartosiewicz, Grażyna Golińska – Wiśniewska 
i Małgorzata Kaczmarek. 

Zwycięzca w grupie „dorośli” otrzymał automatycznie tytuł „Mistrza 
Ortografii Powiatu Średzkiego”. Nagrody na średzkim Rynku wręczyła 
laureatom Sekretarz Powiatu Maria Bochyńska. 

Sobotni wiecz�r mieszkańcy naszego powiatu spędzili na boisku OSiR, gdzie 
odbył się znakomity występ taneczno - wokalny Teatru POINT, 
z zaprzyjaźnionego z powiatem czeskiego miasta Prostĕjov. Następnie na scenę 
wkroczyli muzycy z Kapeli „Średzioki”, kt�rzy tego dnia świętowali 
dziesięciolecie utworzenia zespołu. Starosta wręczył im kwiaty oraz dyplom 
gratulacyjny i życzył im kolejnych dekad wsp�lnego muzykowania oraz wielu 
sukces�w. Po ich występie na scenę wkroczyli muzycy zespołu T.LOVE. 
Kilkutysięczna publiczność, wśr�d kt�rej znaleźli się także mieszkańcy Jarocina, 
Śremu i Poznania, była zachwycona tym koncertem. Po koncercie odbyła się 
dyskoteka dla młodzieży.

W sobotę i niedzielę, wszyscy miłośnicy zabytk�w oraz dużych wysokości 
mogli odwiedzić, niedostępną na co dzień dla zwiedzających, wieżę ciśnień. 
Zaprojektowana w 1904 r. wieża wzbudziła ogromne zainteresowanie - znalazło 
się ponad 1 360 śmiałk�w, kt�rym niestraszne były ażurowe schody prowadzące 
na wysokość ponad 30 m. 

Na stacji Powiatowej Kolejki Wąskotorowej, w sobotę i niedzielę, odbywał 
się Festyn Rodzinny. W przejazdach naszą Ciuchcią wzięło udział prawie 560 
os�b, a 60 skorzystało z przejazd�w drezyną ręczną. W sobotę młodzi 
mieszkańcy naszego powiatu mogli bezkarnie malować sprayami po murach -
zorganizowaliśmy dla nich konkurs Graffiti. Tym razem do dyspozycji młodych 
artyst�w był betonowy płot wzdłuż przejścia dla pieszych pomiędzy dworcem 
PKP a „przeładownią” Kolejki Wąskotorowej. Dzięki inwencji grafficiarzy 
podr�żni oczekujący na dworcu jak i przejeżdżający pociągiem przez Środę, 
zamiast odrapanego, szarego muru mogą podziwiać przepiękne, kolorowe 
malowidła.

W niedzielę, w ramach Festynu Rodzinnego, Jacek Hałasik z Radia Merkury 
poprowadził „Zabawy z Gwarą Wielkopolską”, dzięki czemu wielu z nas mogło 
sobie przypomnieć, co znaczą słowa takie jak: giskanka, klymy, skopioki 
i o kt�rej godzinie przybędzie poznaniak, kt�ry um�wił się na „trzy na trzecią”. 

Niedzielę, 17 września 2006, rozpoczęto rajdami samochodowo
-motocyklowym oraz rowerowym. W rajdzie dla zmotoryzowanych udział 
wzięły 23 załogi. Aż 80-ciu miłośnik�w dw�ch k�ł uczestniczyło w rajdzie 
rowerowym. Pierwsze miejsce zajął Wojciech Wieczorek, drugie - Szymon 
Gralczyk, a trzecie - Marta Tarka. Organizatorzy wręczyli nie tylko wszystkim 
zwycięzcom, ale r�wnież pozostałym uczestnikom, dyplomy oraz puchary 
i nagrody. 

R�wnolegle dokonano otwarcia nowej wystawy w Galerii Korytage. 
Wystawiono na niej prace plastyczne uczestnik�w IV Międzynarodowego 
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Pleneru Malarskiego. Plener odbywał się w dniach 11-15 września i wzięli nim 
udział r�wnież 10-ciu uczni�w z gimnazjum w Hoyerswerdzie. Młodzież 
z Niemiec gościła w naszym powiecie przez cały tydzień. Na swoich pracach 
uwiecznili oni Kolegiatę, pałac w Winnej G�rze, Zamek K�rnicki, a także 
Jezioro Średzkie i piękne nadwarciańskie krajobrazy. Starosta pogratulował 
gimnazjalistom talentu i wręczył im folder o powiecie średzkim, kt�ry napisany 
jest r�wnież w języku niemieckim. Po uroczystościach i drobnym poczęstunku 
gimnazjaliści zwiedzili wieżę ciśnień.

W niedzielne popołudnie, na Starym Rynku odbył się występ Orkiestry 
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Muzycy zachwycili średzian 
pokazem musztry paradnej. Wykonali utwory marszowe i muzyki popularnej. 

R�wnież w niedzielę, w Auli Liceum Og�lnokształcącego odbył się koncert 
„Średzkie gwiazdy krajowych i zagranicznych estrad”. Koncert, podczas kt�rego 
wystąpili utalentowani artyści, mający swoje korzenie w powiecie średzkim, był 
zwieńczeniem trwających od piątku, Dni Powiatu Średzkiego. 

Licznie zgromadzona publiczność miała okazję posłuchać artyst�w, kt�rzy 
dopiero zaczynają swoją karierę muzyczną i są na r�żnych jej szczeblach, jak 
r�wnież artysty, kt�ry już osiągnął swoja wysoką pozycję zawodową 
i koncertował nie tylko w Polsce, ale r�wnież poza granicami naszego kraju. 

8. Przekazano materiały promocyjne na Międzynarodowe Targi we 
Frankfurcie nad Menem.
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 
przekazał Departamentowi Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 
materiały promujące powiat średzki (foldery kolejkowe, baza gospodarstw 
agroturystycznych, ulotki o powiecie w języku niemieckim) na targi we 
Frankfurcie nad Menem, na kt�rych swoje stoisko będzie organizował Urząd 
Marszałkowski Wojew�dztwa Wielkopolskiego. Targi te odbyły się od 25 do 29 
stycznia 2006 roku i były kolejną okazją do zaprezentowania walor�w 
wojew�dztwa wielkopolskiego, oraz powiatu średzkiego.

9. Wydział Promocji systematycznie zamawia i zajmuje się dystrybucją 
materiał�w promocyjnych. Są to foldery, ulotki, ale także gadżety, książki, 
kt�re przekazywane są na wszelkiego rodzaju imprezy promocyjne, jako nagrody 
w konkursach sportowych, szkolnych i organizowanych przez stowarzyszenia 
i organizacje działające w powiecie oraz dla gości z kraju i zagranicy.

3. Program IV/9: „Program ochrony d�br kultury”. Program zawiera projekt:
Projekt ochrony d�br kultury w powiecie (P 9/1). W skład projektu wchodzą 

następujące zadania:
1) Zadanie Z 9/1/1: Promocja d�br kultury w formie katalogu i zapis�w 

elektronicznych.
Dobra kultury, takie jak muzea, obiekty historyczne o szczeg�lnym znaczeniu dla 
dziedzictwa narodowego, zamieszczono na stronie internetowej powiatu 
w module Turystyka, zakładka Zabytki. Szczeg�łowy opis, wraz ze zdjęciami 
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i informacjami praktycznymi ma ułatwić zainteresowanym odwiedzenie danego 
obiektu i wzbogacenie swojej wiedzy o nim.

2) Zadanie Z 9/1/2: Ocena środowiska kulturowego powiatu o szczeg�lnym 
znaczeniu dla dziedzictwa narodowego.

Zadanie pozostaje do realizacji.

3) Zadanie Z 9/1/3: Program wspierania d�br kultury powiatu.
Zadanie jest realizowane poprzez Uchwałę Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu 
Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad 
zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytk�w, prowadzonego przez Wojew�dzki 
Urząd Ochrony Zabytk�w w Poznaniu, znajdującymi się na terenie Powiatu 
Średzkiego, a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
W roku 2006 na dofinansowanie prac konserwatorskich w obiektach 
zabytkowych Rada Powiatu Średzkiego przeznaczyła kwotę 30.000 zł, a Zarząd 
Powiatu środki te przyznał pięciu parafiom z naszego powiatu. Dotację – każda 
w wysokości 5.000 zł – otrzymały parafie:
- w Mądrych (remont dachu, remont zachowawczy więźby ciesielskiej, 
impregnacja, wykonanie opierzeń blacharskich i rynien);
- w Murzynowie Kościelnym (remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu oraz 
renowacja ścian zewnętrznych);
- w Nowym Mieście (wymiana witraża);
- NSJ w Środzie Wlkp. (wykonanie posadzki prezbiterium);
- w Śnieciskach (prace konserwatorskie przy ścianach nawy gł�wnej kościoła).

4. Program IV/10: „Program promocji kultury”. Program zawiera dwa projekty:
Projekt wsp�łpracy plac�wek kulturalnych funkcjonujących w powiecie 

(P10/1). W skład projektu wchodzą następujące zadania:
1) Zadanie Z 10/1/1: Wsp�lny kalendarz imprez dla powiatu.
Opracowano Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych na rok 2007
i umieszczono go na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Środzie 
Wlkp. w module Kultura, Spotkania Społecznej Powiatowej Rady Kultury.

2) Zadanie Z 10/1/2: Promocja imprez kulturalnych w powiecie.
Kalendarz imprez kulturalnych, wydany nakładem sił własnych w formie 
papierowej, rozpowszechniany jest podczas imprez turystycznych typu giełdy 
turystyczne, oraz targi turystyczne. Ma on zachęcać potencjalnych turyst�w do 
odwiedzenia powiatu średzkiego. Poszczeg�lne imprezy kulturalne promowane 
są r�wnież poprzez plakaty rozwieszane we wszystkich gminach powiatu, na 
stronie internetowej starostwa oraz w kalendarzu imprez wydanego przez 
Wojew�dzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Przenoszenie wartości kulturalnych, tw�rczych, historycznych tkwiących 
w regionie na forum ponadregionalnym (P 10/2). Projekt nie zawiera zadań.

W roku 2006 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, realizując umowę o wsp�łpracy 
zawartą 22 kwietnia 2006 roku pomiędzy Powiatem Średzkim a miastem 
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Hoyerswerda w Niemczech, zorganizował Międzynarodowy Plener Malarski, 
w kt�rym udział wzięła młodzież z Polski oraz z zaprzyjaźnionego miasta 
Hoyerswerda. Uczestnicy Pleneru mieli okazję zwiedzić najpiękniejsze miejsca 
powiatu średzkiego.
Od 1999 roku Starostwo Powiatowe wsp�łorganizuje Festiwal Piosenki Dziecięcej 
„Wesołe Nutki” w Krzykosach. W festiwalu udział biorą dzieci do lat 16 z całego 
wojew�dztwa wielkopolskiego. W 2006 roku w festiwalu uczestniczyło około 100 
młodych i utalentowanych wokalist�w.

5. Program IV/11: „Program skoordynowania planowania przestrzennego w skali 
powiatu”. Program zawiera następujący projekt:
Projekt koordynacji planowania przestrzennego (P 11/1). W skład projektu 

wchodzi poniższe zadanie:
1) Zadanie Z 11/1/1: Utworzyć koordynatora w Starostwie Powiatowym 

w porozumieniu z gminami.
Zadanie pozostaje do wykonania.

6. Program IV/16: „Program integracji społeczności lokalnej”. Program zawiera 
następujące projekty:
Projekt promocji inicjatyw społecznych (P 16/1). Zawiera zadanie:

1) Zadanie Z 16/1/1: Opracowanie systemu wspierania organizacji 
pozarządowych działających na terenie powiatu.

Zadanie realizowano poprzez stworzenie w 2005 roku „Karty wsp�łpracy 
Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi” oraz „Programu 
wsp�łpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”.   
„Karta wsp�łpracy” stanowi wieloletni program wsp�łpracy, określa og�lne 
obszary, zasady, i formy wsp�łpracy samorządu powiatowego i organizacji 
pozarządowych, w tym także procedurę opracowywania rocznego „Programu 
wsp�łpracy”, kt�ry zawiera konkretny harmonogram działań w danym roku, 
podejmowanych wsp�lnie przez samorząd powiatowy z organizacjami 
pozarządowymi wraz z propozycjami zlecania realizacji zadań publicznych przez 
powiat tym organizacjom.
Zgodnie z „Kartą wsp�łpracy” Kierownik Wydziału Polityki Społecznej pełni 
rolę koordynatora ds. organizacji pozarządowych jako łącznik pomiędzy 
jednostkami organizacyjnymi i wydziałami starostwa powiatowego, 
a przedstawicielami poszczeg�lnych organizacji pozarządowych. Do niego są 
kierowane wszelkie sprawy dotyczące organizacji pozarządowych.
Zadaniem koordynatora jest w szczeg�lności:
a) sporządzanie rocznego sprawozdania z programu wsp�łpracy, w tym rocznych 
sprawozdań 
z realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym;
b) prowadzenie i aktualizacja bazy organizacji pozarządowych;
c) organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi;
d) przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji dla nich 
skierowanych, przez zamieszczanie ich na stronie internetowej starostwa 
powiatowego oraz wywieszanie na tablicy ogłoszeń w starostwie powiatowym.
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Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu r�wnież wspiera działalność 
organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu, m.in. :
- w listopadzie 2005 roku przygotowano zaproszenia i ulotki informacyjne na 
uroczystość związaną z nadaniem imienia ppłk Stefana Ignaszaka Izbie Pamięci 
Żołnierzy II Wojny Światowej. Uroczystość tę zorganizował Zarząd Koła 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
- zaproszenia zostały przygotowane r�wnież na uroczystości z okazji obchod�w 
125-lecia Ch�ru Św. Cecylii przy Kolegiacie Średzkiej.
- we wsp�łpracy z Sejmikiem Gospodarczym Powiatu Średzkiego
przygotowano listy firm rekomendowanych do Nagrody Gospodarczej
Wojew�dztwa Wielkopolskiego oraz do nagrody HIT 2003, 2004 i 2005.
- Stowarzyszeniu Emeryt�w i Rencist�w przekazano upominki z okazji 
uroczystości i piknik�w organizowanych przez to Stowarzyszenie.
- wsp�łpraca z Stowarzyszeniem Tw�rczego Rozwoju Umysłowych Ścieżek 
STRUŚ przy organizacji Dni Powiatu Średzkiego oraz festyn�w kolejkowych.
- wsp�łpraca z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Ziemi 
Średzkiej przy organizacji rajd�w powiązanych z przejazdami kolejki oraz przy 
organizacji uroczystości 50-lecia PTTK.
- wsp�łpraca ze Stowarzyszeniem Bezrobotnych RP przy organizacji imprez 
dla dzieci z ubogich rodzin (Mikołajki 2004), pomoc organizacyjna (plakaty, 
zaproszenia).
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu – wsp�łpraca 
w zakresie organizacji giełdy turystycznej na Malcie, na kt�rej prezentowano 
walory turystyczne powiatu poprzez foldery i inne gadżety reklamowe. 
W ramach wsp�łpracy z WOT, 21.07.2006 r. zorganizowano spotkanie 
przedstawicieli branży turystycznej z terenu powiat�w: średzkiego, śremskiego 
i wrzesińskiego w sprawie „Strategii Rozwoju Turystyki”, na kt�re 
przygotowano komplet materiał�w promujących walory turystyczne naszego 
regionu.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu wspiera działalność organizacji 
pozarządowych poprzez:
- wsp�łorganizację etapu powiatowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 
organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiat�w Wielkopolski;
- dofinansowanie specjalnego numeru Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego 
wydawanego przez Średzkie Towarzystwo Kulturalne.

Projekt integracji regionalnej (P 16/2). Projekt nie zawiera zadań.
W latach 2004-2006 powyższy projekt nie był realizowany.

7. Program IV/21: „Program promocji powiatu”. Zawiera następujący projekt:
Tworzenie korzystnego wizerunku powiatu (P 21/1). Projekt składa się 

z następujących zadań:
1) Zadanie Z 21/1/1: Bieżące aktualizowanie systemu promocji 

audiowizualnej.
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Na stronie internetowej powiatu (zakładka Turystyka) Wydział Promocji 
i Rozwoju Powiatu aktualizuje na bieżąco informacje dotyczące gospodarstw 
agroturystycznych z terenu powiatu, oraz szlak�w turystycznych przebiegających 
przez powiat. Wydział Promocji zamieszcza r�wnież informacje w następujących 
modułach:
a) Kolejka Wąskotorowa – gdzie zamieszczono historię kolejki, jej trasę, 
harmonogram przejazd�w, prezentację multimedialną oraz galerię zdjęć.
b) Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej – gdzie zamieszczono historię 
UE, drogę Polski do UE, informacje dotyczące poszczeg�lnych państw 
wchodzących w skład UE, oraz informacje dotyczące funduszy strukturalnych, 
oraz projekt�w zrealizowanych ze środk�w UE.
c) Powiatowe Centrum Informacji Gospodarczej – gdzie na bieżąco 
zamieszczane są informacje przydatne przedsiębiorcom z terenu powiatu (np.: 
dotyczące targ�w i szkoleń), gdzie znajdują się także informacje o dostępnych 
funduszach pożyczkowych i poręczeniowych. W zakładce tej przedsiębiorcy
znajdą informacje o funduszach strukturalnych UE, przeznaczonych na rozw�j 
przedsiębiorczości. Aby ułatwić kontakty handlowe między kontrahentami, 
w PCIG umieszczono r�wnież bazę firm z terenu powiatu, 
W zakładce „Poradniki”, osoby pragnące rozpocząć własną działalność 
(absolwenci, osoby bezrobotne) mogą dowiedzieć się jak to zrobić, jaki rodzaj 
działalności mogą założyć, skąd mogą otrzymać środki finansowe na rozpoczęcie 
działalności oraz jak napisać dobry biznesplan.

2) Zadanie Z 21/1/2: Kształcenie pracownik�w samorządowych zajmujących 
się promocją.

W Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., promowaniem potencjału 
gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu, zajmują się 
w szczeg�lności pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Wydziału 
Kultury, Edukacji i Sportu, a także Rzecznik Prasowy.
Osoby te brały udział w 2004 i 2005 roku w szkoleniach, konferencjach, 
seminariach, debatach, warsztatach i innych formach kształcenia, podnoszących 
ich wiedzę i umiejętności w zakresie promocji.
W latach 2004 – 2006 pracownicy brali udział w szkoleniach z zakresu:

1) integracji europejskiej oraz pozyskiwania środk�w unijnych 
- liczba szkoleń z tego zakresu - 21
- liczba os�b - 3 (pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, 
Starosta),

2) wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 
- liczba szkoleń z tego zakresu - 14
- liczba os�b - 2 (pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu),

3) kultury jako czynnika rozwoju regionalnego, oraz jej miejsca 
w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013
- liczba szkoleń z tego zakresu - 2
- liczba os�b – 1 (pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu),

4) polityki informacyjnej samorządu terytorialnego
- liczba szkoleń z tego zakresu – 3
- liczba os�b - 3 (Rzecznik Prasowy, pracownicy Wydziału Promocji 

i Rozwoju Powiatu),
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5) tworzenia regionalnych i lokalnych produkt�w turystycznych oraz 
zintegrowania działań lokalnego samorządu i branży turystycznej w tym 
zakresie

- liczba szkoleń z tego zakresu – 1
- liczba os�b - 1 (pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu),

6) nowoczesnej komunikacji marketingowej
- liczba szkoleń z tego zakresu – 1
- liczba os�b - 1 (Rzecznik Prasowy)

7) zarządzania projektami unijnymi 
- liczba szkoleń z tego zakresu – 4
-liczba os�b-2 (pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, 
Wicestarosta ),

8) norweskiego mechanizmu finansowego i mechanizmu finansowego 
europejskiego obszaru gospodarczego 
- liczba szkoleń z tego zakresu – 1
- liczba os�b - 1 (kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu),

9) zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w innych krajach 
Europejskich, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego 
i Komitetu Region�w - staż w Brukseli, w kt�rym udział wzięła 
Kierownik Wydziału promocji i Rozwoju Powiatu.

3) Zadanie Z 21/1/3: Remont nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy 
ul. Żwirki i Wigury 1.

Zadanie obejmowało – remont i ocieplenie elewacji budynku, wymiana okien, 
remont pomieszczeń na parterze oraz na II piętrze budynku, wykonanie 
okablowania komputerowego, telefonicznego oraz instalacji alarmowej na 
parterze.
Remont części pomieszczeń na parterze wykonano w 2003 roku.
Koszt realizacji zadania w 2003 r. wyni�sł 16.253,89 zł
W 2005 roku wykonano remont elewacji oraz pomieszczeń na parterze 
i II piętrze. Prace remontowe rozpoczęły się 22 lipca, a zakończyły 28 września 
2005 r. Koszt realizacji zadania w 2005 r. wyni�sł: 184.131,86 zł.
Łącznie w latach 2003 - 2005 koszt realizacji zadania wyni�sł 204.614,45 
złotych. Efekt realizacji zadania – poprawa estetyki budynku, pozyskanie 
nowych pomieszczeń do kt�rych przeniesiono, w lipcu 2003 r. - Wydział 
Promocji i Rozwoju Powiatu oraz w październiku 2005 r. Wydział Edukacji, 
Kultury i Sportu, pozyskano r�wnież pomieszczenia dla Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

4) Zadanie Z 21/1/4: Modernizacja infrastruktury informatycznej Starostwa.
Przedsięwzięcia zostały opisane w programie I A/23, str.5.
Ponadto należy podkreślić, że w budynkach Starostwa istnieją wewnętrzne sieci 
komputerowe, na bieżąco „rozwijane”, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. 
Każdego roku, w miarę możliwości finansowych, zwiększa się liczba stanowisk 
pracy wyposażonych w sprzęt komputerowy oraz stosowne programy, 
usprawniające pracę:
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- w 2006 roku zakupiono nowy serwer z oprogramowaniem sieciowym wraz z 
monitorem i zasilaczem awaryjnym UPS,

a także
- połączono budynki Starostwa przy ul. Żwirki i Wigury 1 oraz Daszyńskiego 

5 przy użyciu sieci Internet, wykorzystując sieć tzw. VPN.

8. Program IV/25: „Program upowszechnienia aktywnego wypoczynku”. Program 
zawiera trzy projekty:
Budowy szlak�w rowerowych (P 25/1). 
Turystyka konna (P 25/2). 
Projekty nie zawierają zadań. W latach 2004 – 2006 nie były realizowane.

Budowa obiekt�w sportowo – rekreacyjnych (P 25/3). Projekt zawiera cztery 
zadania:
1) Zadanie Z 25/3/1: Budowa sali gimnastycznej przy Liceum 

Og�lnokształcącym w Środzie Wlkp.
Zadanie zostało zrealizowane. Sala została oddana do użytku we wrześniu 2005 
roku. Podstawowe parametry sali gimnastycznej – kubatura 12.940 m3, 
powierzchnia użytkowa 1.907,55 m2 wraz z powierzchnią łącznika, powierzchnia 
zabudowy 1.113,2 m2. 
Całkowity koszt budowy hali sportowej przy istniejącym LO to 4.204.000,00 
złotych.

2) Zadanie Z 25/3/2: Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Zespole 
Szk�ł Gimnazjalno – Ponadgimnazjalnych w Nowym Mieście.

Zadanie przewidziane w WPI do realizacji w latach 2007-2009. 21 września 
2006 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła Uchwałę nr XXXV/247/2006 
w sprawie wyrażenia woli wsp�łfinansowania budowy hali widowiskowo 
- sportowej przy Zespole Szk�ł w Nowym Mieście nad Wartą w r�wnych 
częściach przez Powiat Średzki i Gminę Nowe Miasto nad Wartą. W budżecie 
powiatu na rok 2007 zabezpieczono na realizację tego zadania środki 
w wysokości 300 000,00 złotych.

3) Zadanie Z 25/3/3: Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo 
– rekreacyjnego przy Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp.

Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2006 – 2011. Całkowite 
nakłady na to zadanie szacowane są na kwotę 9.652.864 złote. Powiat Średzki 
przy realizacji tego zadania będzie starła się o uzyskanie dofinansowania 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku 2006 
wykonano kompletną dokumentację za kwotę 80.000 złotych.

4) Zadanie Z 25/3/4: Budowa infrastruktury sportowej wok�ł LO w Środzie 
Wlkp.
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Zadanie zostało wykonane w 2006 roku. W ramach zadania zbudowano 
nowoczesne boisko do piłki koszykowej i siatkowej o nawierzchni tartanowej, 
oraz drogę dojazdową. Koszt inwestycji wyni�sł 264.528 złote.

V. PODSUMOWANIE:

W Planie Rozwoju Lokalnego, stanowiącym integralną część Strategii Rozwoju Społeczno 
Gospodarczego Powiatu Średzkiego w latach 2004 - 2014, zapisano og�łem 32 programy 
operacyjne, 67 projekt�w oraz 121 zadań. 
W latach 2004-2006 zrealizowano, bądź przystąpiono do realizacji 44 projekt�w i 81 zadań. 
Wobec powyższego stopień realizacji projekt�w i zadań na dzień 24.04.2007 r. kształtuje się 
na poziomie 66%.

Sporządziła:
A. Ziętek
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Spis treści: str.

I. PROGRAMY OPERACYJNE PRZYPORZĄDKOWANE CELOM 
PRIORYTETOWYM:

Priorytet I A: „Stwarzać warunki dla rozwoju infrastruktury technicznej sprzyjającej 
aktywizacji gospodarczej oraz podwyższaniu jakości życia mieszkańc�w” 4

Program I A/17: „Program wyznaczenia i promocji atrakcyjnych teren�w 
budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz 
działalność produkcyjno – usługową” 4

Projekt budowy bazy danych teren�w pod budownictwo mieszkaniowe oraz 
działalność produkcyjno - usługową na podstawie plan�w zagospodarowania 
przestrzennego gmin (P 17/1) 4
Projekt promocji teren�w pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność 
produkcyjno – usługową (P 17/2) 4

Program I A/23 : „Program modernizacji i rozbudowy sieci telekomunikacyjnej” 5
Dostosowanie sieci telekomunikacyjnych do potrzeb Internetu (P 23/1) 5
Projekt powszechnego dostępu do Internetu (P 23/2) 5

Priorytet I B: „Monitorować i stwarzać warunki dla dalszego, systematycznego rozwoju 
oświaty na każdym poziomie edukacyjnym”

Program I B/1: „Program stworzenia warunk�w do poszerzenia oferty edukacyjnej 
dostosowanej do lokalnego rynku pracy” 7

Projekt rozbudowy i tworzenia nowych plac�wek i instytucji oświatowych 
w powiecie (P 1/1) 7
Stworzenie sp�jnego systemu doradztwa zawodowego (P 1/2) 9

Program I B/19: „Podjęcie działań w kierunku stałego podwyższania poziomu 
wykształcenia mieszkańc�w” 9

Wyr�wnywanie szans edukacyjnych mieszkańc�w (P 19/1) 9
Projekt zmniejszania barier edukacyjnych dla dzieci z obszar�w ub�stwa, 
dzieci z obszar�w wiejskich (P 19/2) 10
Projekt likwidacji barier edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych 
– system pracy chronionej i przyuczania do zawodu (P 19/3) 10

Program I B/28: „Stworzenie kompleksowego systemu edukacji ekologicznej 
w powiecie” 10

Edukacja ekologiczna (P 28/1) 10

II. PROGRAMY OPERACYJNE PRZYPORZĄDKOWANE CELOM 
PIERWSZORZĘDNYM:

Cel pierwszorzędny II A: „Stworzyć warunki dla lepszego wykorzystania integracji 
z Unią Europejską dla rozwoju Powiatu.

Program II A/3: „Program działań w kierunku r�wnomiernego rozwoju 
poszczeg�lnych obszar�w powiatu” 13

Analiza obowiązujących miejscowych plan�w zagospodarowania 
przestrzennego pod kątem ustaleń gwarantujących r�wnomierny rozw�j 
powiatu średzkiego (P 3/1) 13

Program II A/14: „Program rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu w oparciu 
o miasto Środa Wielkopolska” 13

Projekt turystyki weekendowej (P 14/1) 13
Projekt lokalizacji podmiot�w gospodarczych poprzez interesujące 
propozycje obszar�w przemysłowych w Powiecie (P 14/2) 14

Cel pierwszorzędny II B: „Stworzyć warunki do funkcjonowania wielkotowarowego 
rolnictwa i rozwoju przemysłu rolno-spożywczego”

Program II B/15: „Program wspierania produkcji rodzimej żywności oraz rozwoju 
bazy przetw�rstwa rolno – spożywczego” 14

Projekt tworzenia grup producenckich (P 15/1) 14
Projekt przystosowania producent�w żywności do norm UE (ISO 9000) 
(P 15/2) 15
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Projekt promocji zdrowej żywności (P 15/3) 15
Projekt budowy bazy przetw�rstwa rolno – spożywczego (P 15/4) 15

Cel pierwszorzędny II C: „Podjąć działania w kierunku poprawy stanu służby zdrowia 
w powiecie”.

Program II C/8: „Program profilaktyki i promocji zdrowia” 15
Projekt edukacji zdrowia (P 8/1) 15
Projekt profilaktyki zdrowotnej w powiecie (P 8/2) 15

Program II C/24: „Program budowy i modernizacji infrastruktury medycznej 
i opieki społecznej” 17

Projekt restrukturyzacji Szpitala Powiatowego (P24/1) 17
Projekt rewitalizacji usług w zakresie opieki społecznej (P 24/2) 18

Cel pierwszorzędny II D: „Podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
i zapobiegania patologii”

Program II D/4: „Program przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa 
publicznego” 18

Bezpieczny Powiat (P 4/1) 18
Profilaktyka uzależnień (P 4/2) 20

Program II D/5: „Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji 
kryzysowych” 21

System integracji służb i podmiot�w ratowniczych w powiecie (P 5/1) 21
Projekt zarządzania kryzysowego w powiecie (P 5/2) 22

Program II D/20: „Profilaktyki uzależnień i problem�w społecznych” 23
Opracować system profilaktyki w powiecie (P 20/1) 23
Projekt socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
z problemem alkoholowym lub rodzin zagrożonych dysfunkcjami 
społecznymi (P 20/2) 24

III. PROGRAMY OPERACYJNE PRZYPORZĄDKOWANE CELOM 
DRUGORZĘDNYM:

Cel drugorzędny III A: „Stworzyć warunki do powstania zbiorowej komunikacji 
lokalnej”

Program III A/22: „Program modernizacji i budowy sieci komunikacyjnej powiatu” 25
Projekt budowy i modernizacji dr�g strategicznych Powiatu Średzkiego 
(P 22/1). 25
Projekt budowy chodnika w poszczeg�lnych miejscowościach wraz 
z parkingami (P 22/4) 28

Cel drugorzędny III B: „Stworzyć warunki do zintegrowania działań w kierunku 
wykorzystania historii regionu i walor�w turystycznych”

Program III B/6: „Program wykorzystania walor�w regionu na potrzeby turystyki” 30
Projekt utworzenia ewidencji obszar�w przyrodniczych i kulturowych 
chronionych prawnie i zwyczajowo 30
Projekt utworzenia regionalnego centrum informacji turystycznej (P 6/2) 30
Rozw�j infrastruktury turystycznej (P 6/3) 31

Program III B/12: „Program zagospodarowania obszar�w turystycznych” 31
Projekt tworzenia systemu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 
i sportowej (P 12/1) 31
Projekt obsługi ruchu turystyki przejazdowej (P12/2) 31

Cel drugorzędny III C: „Stworzyć warunki do napływu kapitału zewnętrznego”
Program III C/18: „Program wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 

i inwestycji sprzyjających rozwojowi powiatu” 31
Stworzenie systemu doradztwa dla MŚP (P 18/1) 31
Promocja obszar�w gospodarczych w Powiecie (P 18/2) 31
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Cel drugorzędny III D: „Podjąć działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia
i złagodzenia jego skutk�w społecznych”

Program III D/27: „Program polityki prorodzinnej” 32
Stworzenie systemu rodzinnej opieki zastępczej (P 27/1) 32
Wspieranie rodzin naturalnych (P 27/2) 32
Projekt utworzenia rodzinnych dom�w dziecka (P27/3) 33

Program III D/29: „Zwiększenie możliwości zatrudnieniowej mieszkańc�w powiatu” 33
Likwidacja barier istniejących przy zatrudnianiu bezrobotnych 
i absolwent�w (P 29/1) 33
Projekt dostosowania program�w kształcenia młodzieży do potrzeb rynku 
pracy (P 29/2) 33
Projekt rozwoju infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z potrzebami rynku 
pracy (P 29/3) 33

Cel drugorzędny III E: „Podjąć działania w kierunku zabezpieczenia opieki dla ludzi 
ciężko i przewlekle chorych, zagrożonych patologiami 
społecznymi”

Program III E/2: „Program pomocy osobom i rodzinom zagrożonym marginalizacją 
społeczną lub wykluczonym społecznie” 33

Stworzenie systemu wsparcia w sytuacjach kryzysowych (P 2/1) 33
Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna os�b zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (P 2/2) 34

Program III E/26: „Program opracowania systemu wspierania os�b 
niepełnosprawnych w powiecie” 35

Pomoc osobom niepełnosprawnym (P 26/1) 35
Projekt likwidacji barier funkcjonalnych (P 26/2) 35
Projekt wspierania rodzin posiadających niepełnosprawnych członk�w rodzin 
(P 26/3) 35
Projekt wsparcia dla os�b niepełnosprawnych intelektualnie (P 26/4) 35

Cel drugorzędny III F: „Stworzyć warunki do rozwoju otoczenia biznesu”.
Program III F/32: „Program Partnerstwa Publiczno – Prywatnego” 36

Projekt tworzenia wsp�lnych przedsięwzięć o charakterze publiczno 
– prywatnym (P 32/1) 36

Cel drugorzędny III G: „Wykorzystać bliskość położenia aglomeracji poznańskiej” 37

Cel drugorzędny III H: „Podjąć działania na rzecz kompleksowej ochrony środowiska 
w obszarze całego powiatu”

Program III H/13: „Program rozbudowy bazy turystycznej przy zachowaniu 
naturalnych walor�w środowiska” 37

Projekt promocji teren�w przeznaczonych pod rozbudowę bazy turystycznej 
w oparciu o plany zagospodarowania gmin (P 13/1) 37
Ścieżki rowerowe (P 13/2) 38

Program III H/30: „Odnowa środowiska naturalnego powiatu średzkiego” 38
Tworzenie warunk�w dla rozwoju ekologicznych źr�deł energii (P 30/1) 38
Poprawa jakości wody pitnej (P 30/2) 38
Projekt konsolidacji przedsięwzięć proekologicznych na szczeblu powiatu 
(P 30/3) 38

Program III H/31: „Kompleksowy program gospodarki odpadami” 40
Projekt zarządzania odpadami stałymi (P 31/1) 40

IV. PROGRAMY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA W CELACH 
PRIORYTETOWYCH, PIERWSZORZĘDNYCH I DRUGORZĘDNYCH:

Program IV /7: „Program promocji regionu” 41
Projekt promocji gospodarczej powiatu (P7/1) 41
Projekt promocji turystycznej (P 7/2) 48

Program IV/9: „Program ochrony d�br kultury” 60
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Projekt ochrony d�br kultury w powiecie (P 9/1) 60
Program IV/10: „Program promocji kultury” 61

Projekt wsp�łpracy plac�wek kulturalnych funkcjonujących w powiecie 
(P10/1) 61
Przenoszenie wartości kulturalnych, tw�rczych, historycznych tkwiących 
w regionie na forum ponadregionalnym (P 10/2) 61

Program IV/11: „Program skoordynowania planowania przestrzennego w skali 
powiatu” 62

Projekt koordynacji planowania przestrzennego (P 11/1) 62
Program IV/16: „Program integracji społeczności lokalnej” 62

Projekt promocji inicjatyw społecznych (P 16/1) 62
Projekt integracji regionalnej (P 16/2) 63

Program IV/21: „Program promocji powiatu” 63
Tworzenie korzystnego wizerunku powiatu (P 21/1) 63

Program IV/25: „Program upowszechnienia aktywnego wypoczynku” 66
Budowa szlak�w rowerowych (P 25/1) 66
Turystyka konna (P 25/2) 66
Budowa obiekt�w sportowo – rekreacyjnych (P 25/3) 66

V. PODSUMOWANIE 67
Realizacja strategii – zestawienie tabelaryczne 68


