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Murzynowo Kościelne

Marta z przyrodą 
za pan brat 
Uczennica Szkoły Podstawowej w Murzynowie Kościelnym otrzymała 
drugą nagrodę w konkursie pod hasłem „Przyrodnicze rymowanie 
– otaczającego świta poznawanie. Ssaki wielkopolskich parków kra-
jobrazowych”

Uczennica klasy V 
Szkoły Podstawowej w 
Murzynowie Kościelnym 
Marta Skrzypska zdobyła 
drugą nagrodę w zorga-
nizowanym przez Zespół 
Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopol-
skiego konkursie przyrod-
niczo-artystycznym „Ssaki 
wielkopolskich parków 
krajobrazowych”. 

Rysunek Marty przed-
stawiający sarnę konku-
rował z ponad dwoma 
tysiącami prac plastycz-
nych dzieci z 126 innych 
szkół, które wpłynęły z 
całej Wielkopolski. Marta 
odebrała nagrodę podczas 
uroczystości zakończenia 
konkursu zorganizowanej 
1 lutego w sali sesyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego w 
Poznaniu. (ada)

Lider Zielonej Wielkopolski

Sami zaktualizują strategię
Po raz kolejny zarząd Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 
podjął decyzję, że nie będzie zlecać aktualizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju firmie zewnętrznej, lecz powoła do jej wykonania zespół 
składający się z członków LGD. Ma to skutkować najlepszymi efek-
tami pracy z Lokalną Strategią Rozwoju

W tym celu 25 i 26 stycznia w 
Łęknie koło Zaniemyśla w restauracji 
„Bukacik” odbyło się robocze spotka-
nie przedstawicieli organów Lokalnej 
Grupy Działania Lider Zielonej Wiel-
kopolski.  W spotkaniu wzięło udział 
jedenaście osób - przedstawicieli 
zarządu, rady i komisji rewizyjnej. 
Pracowano w zespołach problemo-
wych, które opracowywały m.in. 
zmiany w zakresie budżetu i następ-
nego naboru wniosków, kryteriach 
oceny wniosków i dokumentacji z 

tym związanej w oparciu o sugestie 
rady stowarzyszenia oraz aktualizacji 
wykazu członków. Dopracowano 
również szczegóły związane z pro-
jektem współpracy z Sandomierskim 
Stowarzyszeniem Rozwoju Regio-
nalnego LGD. 

W wyniku dwóch dni intensyw-
nych prac zespół opracował zmiany w 
LSR, które zostaną przedstawione do 
zatwierdzenia na następnym walnym 
zebraniu członków stowarzyszenia.
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Enea informuje

Wyłączenia prądu w powiecie
Spółka Enea ostrzega o planowanych wyłączeniach prądu

Jutro, czyli w piątek, w godz. 8:30 
- 13:30 prądu ma nie być w Zaniemy-
ślu: ulice Raczyńskiego i Słoneczna, 
nowe osiedle przy ul. Raczyńskiego, 
OW Niezamyśl i KAMA.

Także w piątek, w godz. 8:00 
- 15:00 prądu może nie być w Mu-
rzynowie Leśnym, Murzynówku, 
Miąskowie, Murzynowcu Leśnym i 
Płaczkowie. 

We wtorek w godz. 8:00 - 16:00 
prądu nie będzie w Łęknie przy uli-
cach: Polwickiej, Towarowej, Prze-
mysłowej, Magazynowej i Tartacznej.

Również we wtorek w godz. 8:00 - 
15:00 prądu ma nie być w Starkówcu 
Piątkowskim, Chociczy i Ołaczewie.

W środę w godz. 9:00 - 12:00 
przerwa w dostawie prądu planowana 
jest w Starkówcu Piątkowskim, Cho-
ciczy i Ołaczewie oraz w Szlachcinie 
(bloki, poczta, kierunek Miłosław, 
Brzezie). 

W czwartek 21 lutego w godz. 
8:00 - 12:00 prądu może nie być w 
Biskupicach i Nowojewie w gminie 
Dominowo. 
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 „Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Burkowski” 
w Poznaniu uprzejmie informuje, iż przy ul.Krótkiej 
1 w Środzie Wlkp. funkcjonuje filia Kancelarii. Dyżury: 
wtorek 16-18; czwartek 16-18; Tel.: 503 708 119; 
E-mail: mburkowski@kancelariaburkowski.pl 

O G Ł O S Z E N I E

Przedszkole ZOO

Balik już był, Superniania dopiero będzie

Już na początku balu w przedszko-
lu zjawiło się mnóstwo bajkowych (i 

nie tylko) postaci. Były więc księż-
niczki, rycerze i wojownicy, zjawił się 

W ostatnią sobotę karnawału dzieci z Przedszkola Artystyczno-Te-
atralnego ZOO świetnie bawiły się podczas baliku

Zorro, wokół którego krążyły biedron-
ki, pszczółki, a nawet Cyganki. Było 
jeszcze wiele innych baśniowych 
postaci – małych i dużych, bo na balu 
zjawili się również przebrani rodzice.

W każdym razie gości było tyle, 
że taniec „Grek Zorba”, zaplanowany 
na rozpoczęcie imprezy, okazał się 
sporym wyzwaniem. Ale udało się 
- ramię w ramię, nóżka w nóżkę tań-
czyli milusińscy razem z rodzicami, 
babciami, ciociami i wujkami.

Później zabawę kontynuowano w 
salach. W krótkich przerwach dzieci, 
wraz z rodzicami, brały udział w 
zabawach i konkursach. W trakcie za-
bawy nie zabrakło małego co nieco.

24 lutego przedszkole zaprasza do 
siebie na „drzwi otwarte”. Gościem 
specjalnym będzie Dorota Zawadzka, 
czyli znana i lubiana Superniania

(so)

W przedszkolu ZOO było w sobotę kolorowo, bajkowo i radośnie – jak na 
zabawę karnawałową przystało

Karnawałowe spotkania

Urwiskowy bal przebierańców

Na baliku przebierańców całe 
przedszkole doskonale bawiło się 

w piątek 8 lutego. Specjalnie na ten 
dzień sala zabaw przemieniła się 

Wiele bajkowych postaci bawiących się doskonale można było zoba-
czyć podczas balu przebierańców w przedszkolu „Wesołe urwiski”

w salę balową, w której działo się 
naprawdę sporo. Wodzirej „Myszka” 
spotkał się na balu m.in. z królewną, 
królem, piratem, z małymi mysz-
kami, z rycerzami, wilkołakiem i 
jeszcze z wieloma innymi postacia-
mi, z którymi się zaprzyjaźnił. Było 
wiele śmiechu i dobrej zabawy przy 
muzyce.

Dorośli zorganizowali dla małych 
tancerzy konkursy z nagrodami. War-
to podkreślić, że żadne dziecko nie 
wyszło z balu bez nagrody. Jak to na 
każdym balu – nie mogło zabraknąć 
poczęstunku. Dorośli i maluchy pod-
kreślają, że przez cały czas panował 
miły i wesoły nastrój. Z konieczności 
powrotu do szarej rzeczywistości nie 
cieszył się nikt.
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Fot. Przedszkole „Wesołe urwiski”

Ośrodek Kultury

Z kamerą wandal 
nie miał szans

W sobotę późnym wieczorem wandal zniszczył jedno z krzesełek przed 
Ośrodkiem Kultury w Środzie. Dzięki monitoringowi przy ośrodku 
od razu ustalony został sprawca

Ośrodek Kultury od kilku mie-
sięcy ma zainstalowany monitoring 
na zewnątrz budynku. To, co dzieje 
się wokół OK na bieżąco monitorują 
pracownicy firmy Borpol. W sobotę 9 

lutego o godz. 23:47 pracownik mo-
nitoringu w firmie Borpol zauważył 
młodego mężczyznę, który niszczył 
część instalacji ustawionej przed 
ośrodkiem.

Do przyjazdu patrolu mężczy-
zna zdążył mocno uszkodzić jedno 
z krzesełek. Sprawcą jest młody 
19-letni mieszkaniec Środy, który 
zobowiązał się do naprawy szkód. 
Dyrektor OK. Jolanta Sołtysiak po-
wiedziała „Średzkiej”, że do końca 
tygodnia będzie czekać aż sprawca 
zgłosi się sam. Jeśli tego nie zrobi, 
sprawa o zniszczenie mienia zostanie 
zgłoszona na policję. 

Po tym zdarzeniu J. Sołtysiak chce 
również do monitoringu Borpolu 
podłączyć kino Baszta. Tam także 
wandale także zostawiają swoje śla-
dy, ale tam nie ma możliwości, by 
reagować od razu. Trzeba przeglądać 
często wiele godzin nagrań, by usta-
lić, kto i kiedy próbował zniszczyć 
jedną z tablic. Po zmianach reakcja 
pracowników Borpolu na jakieś 
ewentualne zdarzenia będzie natych-
miastowa.
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Nawet w śniegu widać zniszczone przez wandala krzesło przed OK
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