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13 marca 2008

W najbliższym czasie:
 
GORĄCE TEMATY:

I Forum Oświatowe
Nauczyciele najważniejsi

NOWE TARYFY ZA 
WODĘ I ŚCIEKI –

Czytaj na str. 4

INFORMACJA  
–  SZKOŁA CUKRZYCY

W walentynkowe popołudnie, w sali na 
drugim piętrze Biblioteki Miejskiej w Śro-
dzie spotkali się samorządowcy, rodzice i na-
uczyciele, by zainaugorować Pierwsze Forum 
Oświatowe. 

Andrzej Chmielewski, naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Środzie poinformował o celu debaty i zało-
żeniach programowych Programu Pilotażo-
wego „Dobrze Uczyć i Wychowywać w Szkole 
Samorządowej” organizowanego przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 
Następnie zebrani zostali poinformowani o 
wykorzystaniu w praktyce szkolnej idei oceny 
kształtującej. Wykładowcą była Elżbieta Bucz-
kowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 
2 z Oddziałami Integracyjnymi. Wizualizację 
przygotowała Jolanta Połatyńska, liderka pi-
lotażu.

Uprzejmie informuję ,że wykład w 
ramach szkoły cukrzycy pani prof. 
dr hab. med. Ewy Wender-Ożegow-
skiej z Kliniki Ginekologii Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu pt.” 
Cukrzyca u kobiety – problem nie 
tylko kobiet” został przełożony na 17 
kwietnia 2008 (kolejny termin szkoły) 
13 marca 2008 tematem spotkania bedą: 
„Przewlekłe powikłania cukrzycy, mi-
kroangiopatia, retinopatia, neuropatia, 
neuropatia”. 

Wykład z zakresu neuropati z omówie-
niem sprawy stopy cukrzycowej wygłosi 
dr Piotr Liszkowski – kierownik Porad-
ni Stopy Cukrzycowej działającej przy 
Klinice Diabetologii Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu.

Przepraszamy za przesunięcie w pro-
gramie i serdecznie zapraszamy wszyst-
kich na wykłady zaproszonych gości.

Andrzej Paciorkowski

Trzecią część Forum Oświatowego prowadził 
Andrzej Gniotowski, dyrektor Gimnazjum Nr 
1 w Środzie. Były to warsztaty wykorzystujące 
metodę SWOT. Na dużych kartach papieru na-
pisano mocne strony szanse średzkiej oświaty 
oraz słabe strony i zagrożenia. Autorami byli 
przedstawiciele trzech, wcześniej sformuło-
wanych grup. Później każdy otrzymał cztery 
czerwone serduszka z samoprzylepnego pa-
pieru i przystąpił do ustalenia hierarchii waż-
ności. Najmocniejszą stroną okazała się kadra 
nauczycielska,  a najsłabszą stroną obecność 
gimnazjów w systemie oświaty,  brak środków 
na zajęcia pozalekcyjne oraz brak sformalizo-
wanego promowania uczniów zdolnych.  Ma-
teriał z forum ma być  „zaczynem” do dalszej 
dyskusji i w konsekwencji fundamentem stra-
tegii rozwoju średzkiej oświaty. Fotoreportaż z 
Forum - na ostatniej stronie).                          TT

MUZYKA IRlANDZKA W OK
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Ze spotkań burmistrza
06.02. – Wyjazd do Muzeum wojska Polskie-

go
07.02. – Usługi Komunalne, zebranie robo-

cze  
 - Pławce, m.in. odwiedziny pięcio-

raczków
14.02. – I Forum Oświatowe, sala MBP, z-ca 

burmistrza R. Piechowiak
 - Koncert Walentynkowy, OK.
18.02. – Posiedzenie Honorowej Komisji 

Obchodów 50. Rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego

19.02. – Spotkanie w UM Jarocin z burmi-
strzem Jarocina

20.02. – Spotkanie n.t. Środy z ŚTK
21.02. – Gala Sulisławów 2008-03-10
22.02. – Narada pokontrolna Wojewódzkie-

go Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w P-niu

23.02. – Zawody strzeleckie w Dominowie
 - Mistrzostwa w Hokeju, Gimnazjum 

nr 1
25-27.02 – Wizyta delegacji samorządowców 

z Ukrainy
26.02. – Spotkanie u wojewody i w Wielko-

polskim Zarządzie Dróg Wojewódz-
kich

28.02. – Otwarcie oddziału przedszkolnego 
na ul. Górki

 - Sesja Rady Miejskiej
01.03. – Zebranie sprawozdawcze OSP
04.03. – Zebranie sprawozdawcze sołectwa 

Koszuty
 - Spotkanie z posłem Markiem Zie-

lińskim
06.03. – Zebranie sprawozdawcze sołectwa 

Dębiczek
07.03. – Spotkanie z wójta i Starostą Powia-

towym, Dominowo
 - Spotkanie grupy LIDER 

Z prac Rady Miejskiej

Publiczne  
czyli prywatne?

W dniu 28 lutego odbyła się kolejna sesja 
Rady Miejskiej. W obradach wzięło udział 
20 na 21 radnych. W części wstępnej prze-
wodniczący Rady T. Pawlicki stwierdził 
prawomocność obrad, wprowadzono do 
porządku dodatkową uchwałę oraz spra-
wozdanie z działalności Komisji Rewizyj-
nej w 2007 roku, a także zaakceptowano 
protokół z poprzedniej sesji. Następnie 
przewodniczący poinformował radnych 
o pismach, które wpłynęły między sesja-
mi. I tak, była to decyzja Kolegium RIO 
w Poznaniu, umarzająca postępowanie w 
sprawie uwag i niedociągnięć dotyczących 
uchwały budżetowej, które zostały już po-
prawione. Wojewoda uchylił uchwałę n.t. 
zasad korzystania ze stołówek szkolnych, 
a w drugim piśmie stwierdził nieważność 
innej uchwały,  w sprawie zgody na da-
rowiznę sieci oświetlenia drogowego na 
rzecz ENEA. Wpłynęły także sprawozda-
nia Komisji Rady Miejskiej za rok 2007 i 
plany pracy na 2008, oprócz Komisji Zdro-
wia i Opieki Społecznej. Rada otrzymała 
również sprawozdanie Komendy Powia-
towej Policji w Środzie o stanie porządku 
i bezpieczeństwa za 2007 rok, wniosek 
MPECWiK o zatwierdzenie taryf na wodę i 
ścieki i podobny wniosek dotyczący Sp-ni 
Mieszkaniowej „Jarosławiec”.

Po przystąpieniu do rozpatrywania pro-
jektów uchwał w pierwszej kolejności 
rozważono 2 poprawki do uchwały budże-
towej, dotyczące zwiększeń dochodów i wy-
datków, w tym m.in. wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli w 2008 roku. Poprawki przyjęto 
jednogłośnie. Dalej dyskutowano problem 
zaciągnięcia zobowiązań przez gminę i 
dodatkowych środków na budowę drogi w 
Kijewie. Uchwałę przyjęto (12 głosów za, 2 
przeciw, 6 wstrzymujących się). Dyskusja w 
tym punkcie dotyczyła nie tyle kwestii, czy 
budować, ile zakresu prac w sytuacji, gdy 
całość kosztów z przyczyn formalnych musi 
ponieść gmina. Ostatecznie przyjęto wersję 
uchwały przyznającą środki na komplek-
sową inwestycję ( więcej - w tekście „Inwe-
stycje czas zacząć”). Kolejnym projektem  
była uchwała dotycząca zatwierdzenia taryf 
MPECWiK za wodę i ścieki . Wywiązała się 
tu obszerna dyskusja, dotycząca raczej spo-
sobu funkcjonowania spółki i jej polityki 
informacyjnej, niż samych taryf. Wyjaśnie-
nia składał prezes J. Buczkowski. Ostatecz-
nie nie podjęto uchwały, gdyż Rada miała 
dokładnie podzielone zdania – 7 głosów za, 
7 przeciw, 7 wstrzymujących się. Analogicz-
ną uchwałę dla Sp-ni „Jarosławiec” przyję-
to bez żadnej dyskusji. Dalej radni omówili 
projekt uchwały w sprawie cennika i zasad 
korzystania z pływalni . Dyskutowano nad 
precyzją sformułowań w cenniku, opłatą za 
saunę oraz potrzebą umieszczania już teraz 
w nim opłaty za projektowane solarium. 
Koniec końców -  uchwałę przyjęto.

W tym miejscu nastąpiła przerwa na krót-
ki koncert, który na nowym fortepianie OK 
wykonał Grzegorz Rudny. Po nim wystąpił 
zespół z OK. 

Po przerwie jednogłośnie zaakceptowa-
no uchwałę w sprawie zasad korzystania ze 
stołówek szkolnych oraz 2  kolejne, dotyczą-

ce zaliczenia dróg do kategorii dróg gmin-
nych. Przyjęto je  jednogłośnie. Podobnie 
radni bez dyskusji zaakceptowali projekt 
uchwały odnośnie współpracy z gminą Ja-
rocin, a także w sprawie porozumienia mię-
dzy gminami co do wspólnego systemu go-
spodarowania odpadami oraz budowy stacji 
przeładunkowej odpadów w Środzie. Obie 
uchwały jednogłośnie. Dalej radni zajęli 
się kwestią nadania Szkole Podstawowej w 
Starkówcu Piątkowskim imienia i zmiana-
mi w składach komisji Rady Miejskiej , jak 
również planem pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2008 (wszystkie zaakceptowano). Na-
stępnie Rada rozpatrzyła kilka projektów 
uchwał, dotyczących spraw geodezyjnych. 
I tak, jednogłośnie przyjęto projekt zasad 
sprzedaży lokali gminnych, nabycia przez 
gminę nieruchomości przy ul. Pogodnej i 
Trąmpczyńskiego oraz upoważnienia bur-
mistrza do wydzierżawienia nieruchomo-
ści przy ul. Rejtana na dłużej, niż 3 lata. 
Krótko omawiano projekt kolejny, upo-
ważniający burmistrza do wydzierżawienia 
części nieruchomości na Os. Piastowskim 
na dłużej, niż 3 lata – wątpliwości radnych 
budziła kwestia: sprzedać czy dzierżawić? 
Tu wyjaśnienia składał z-ca burmistrza R. 
Piechowiak, mówiąc, że nikt nie zgłasza 
chęci kupna, a dzierżawy tak. Uchwałę 
przyjęto. Jednogłośnie zaakceptowano pro-
jekt nabycia na rzecz gminy nieruchomości 
w Mącznikach i w Brodowie, nieco wahano 
się nad przystąpieniem do zmiany mpzp ul. 
Topolska, ale zaakceptowano propozycję. 
Radni poprosili też o wyjaśnienia przy ko-
lejnej uchwale – uchylającej zwolnienia z 
podatku od nieruchomości. Tu głos zabrał 
burmistrz W. Ziętkowski i przedstawił swój 
punkt widzenia. Wyjaśnił, że niskie podatki 
pozostaną, natomiast zmieniła się ostatnio  
sytuacja na rynku pracy i inwestycyjnym, 
więc nie ma już potrzeby, by dodatkowymi 
ulgami zachęcać pracodawców. Są nato-
miast rosnące potrzeby inwestycyjne, zwią-
zane właśnie z rozwojem miasta – przybywa 
zakładów, więc trzeba budować infrastruk-
turę, a to już jest obowiązek gminy i na to 
musi ona mieć środki. Radni na to zgłosili 
pomysł, żeby rozważyć możliwość wpro-
wadzenia zachęt dla inwestorów z nowymi 
technologiami, ale propozycję burmistrza 
co do ulg ostatecznie zaakceptowali jedno-
głośnie. Podobnie wyrazili zgodę na daro-
wiznę sieci oświetlenia drogowego na rzecz 
ENEA. 

Ostatnia część sesji dotyczyła sprawozdania 
burmistrza z działalności, kilku interpelacji 
radnych (m.in. przystosowania Urzędu dla po-
trzeb niepełnosprawnych i  opracowania mpzp 
dla ul. Witosa). W zapytaniach radni interesowa-
li się zaawansowaniem inwestycji na obiektach 
OSiR, oświetleniem ulicznym na peryferyj-
nych ulicach, awarią rurociągu i jego zużyciem 
w rejonie bagien i Kijewa. Przy okazji poruszyli 
też inne kwestie ekologiczne – opakowań fo-
liowych w handlu, gruzu na placu po rzeźni i 
możliwości wycieku ścieków z nieszczelnych 
fragmentów rurociągu. Na koniec  - sprawy 
indywidualne, m.in. dotyczące niektórych rad-
nych, po czym sesję zakończono.

MW 

W końcowej części sesji Rady Miejskiej po-
ruszony został problem, o wyjaśnienie którego 
burmistrz Ziętkowski zwrócił się do radnego 
P. Owczarzaka. Z sali z ust jednego z sołtysów 
padło pytanie, czy to prawda, że radny Owcza-
rzak 3 lutego skorzystał z sali wynajętej przez 
organizatorów w hotelu Almarco na potrzeby 
Mistrzostw Polski w Szachach do lat 20, by bez 
opłaty za wynajem zorganizować spotkanie  
ugrupowania politycznego, którego na terenie 
Środy jest szefem. Radny Owczarzak odmówił 
odpowiedzi.  Byłby to tylko prywatny problem 
etyczny radnego, gdyby nie to, że impreza 
ta co roku współorganizowana i współfinan-
sowana jest przez Urząd Miejski w Środzie. 
Powstaje w ten sposób dwuznaczna sytuacja, 
która może  sprawiać wrażenie, że publiczne 
pieniądze służą tu do prywatnych celów. By-
łoby dobrze, gdyby radny wyjaśnił tę sytuację 
jasno i bez zwłoki – dla dobra samej imprezy. 
Cieszy się ona zainteresowaniem mieszkań-
ców oraz gości i źle by się stało, gdyby wsku-
tek uników radnego Owczarzaka doszło do 
sytuacji, gdy Urząd Miejski utraci przekona-
nie, ze warto taką imprezę dofinansowywać z 
naszych wspólnych pieniędzy. 

MW
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Informacja WGiGP

Zarządzenie nr 23/2008 
Burmistrza Miasta  
Środa Wielkopolska  
4 marca 2008 roku

Wizyta burmistrza W. Ziętkowskiego  
u wojewody wielkopolskiego
Z wizytą u wojewody wielkopolskiego 

Piotra Florka przebywali w dniu 26 lutego  
przedstawiciele gminy Środa Wielkopolska 
– burmistrz miasta Wojciech Ziętkowski 
oraz przewodniczący zarządu powiatowe-
go Platformy Obywatelskiej Jan Buczkow-
ski. W miłej atmosferze omówiono sprawy 
współpracy gminy Środa z Urzędem Woje-
wódzkim.  Wojewoda przyjął ustne zaprosze-
nie na uroczystości związane z 90 rocznicą 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Roz-
mawiano również o przyszłości drogi ekspre-
sowej S-11. Wg najnowszej dokumentacji, 
będącej w posiadaniu wojewody, droga ta bę-
dzie realizowana aż do węzła Kijewo w latach 
2012-2013. Burmistrz Ziętkowski przekazał 
panu wojewodzie pamiątki ze Środy i pogra-
tulował nominacji na stanowisko wojewody. 
W tym samym dniu nasi przedstawiciele 
gościli w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich w Poznaniu. Z dyrektorem Mar-
kiem Kmiecikiem rozmawiano o obwodnicy 
miasta Środa od strony Wrześni w kierunku 
Śremu (droga nr 432) Uzyskano zapewnie-
nie, że w tym roku WZDW położy nowy dy-
wanik asfaltowy na najbardziej zniszczonym 
odcinku ulicy Zamojskich. Dyr. Kmiecik za-
poznał swoich gości z procedurami zatwier-

dzania budowy nowych obwodnic i zapewnił 
o swojej pomocy w tym zakresie.  

JB

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzen-
nej informuje, że od dnia 7 marca 2008 roku 
obowiązuje zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów 
budownictwa mieszkaniowego jednoro-
dzinnego w Środzie Wielkopolskiej  przy ul. 
Topolskiej (Uchwała nr XIII/164/2007 Rady 
Miejskiej z dnia 29 listopada 2007 r).  Jedno-
cześnie traci moc  uchwała nr XXIV/241/96 
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 
dnia 26 listopada 1996 roku. 

Jednocześnie informujemy, że uchwałą 
nr XVI/232/2008 Rady Miejskiej z dnia 28 
lutego 2008 roku przystępuje się do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu 
budownictwa mieszkaniowego przy ulicy 
Topolskiej.

zmieniające zarządzenie w sprawie zwięk-
szenia środków na realizację zadania pu-
blicznego w zakresie upowszechnia kultury 
fizycznej, sportu i turystyki w obszarze: szko-
lenie oraz udział w zawodach sportowych 
dzieci i młodzieży. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 Nr 142, poz. 159 ze zmianami), art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), uchwa-
ły nr XII/159/2007 Rady Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej z dnia 25 października 2007 
r. w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Gminy Środa Wielkopolska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2008 oraz uchwały 
Nr XIV/194/2007 Rady Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej z dnia 28 grudnia 2007 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śro-
da Wielkopolska na rok 2008 zarządzam, co 
następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 4/2008 Burmistrza 
Miasta Środa Wielkopolska z dnia 17 stycznia 
2008 roku w sprawie zwiększenia środków 
na realizację zadania publicznego w zakre-
sie upowszechnia kultury fizycznej, sportu 
i turystyki w obszarze: szkolenie oraz udział 
w zawodach sportowych dzieci i młodzieży 
dokonuje się następujących zmian: 
1. w tytule zarządzenia wyraz „zwiększenia” 

zastępuje się wyrazem „rozdysponowania”,
2. w § 1 zarządzenia wyraz „zwiększa się” zastę-

puje się wyrazem „rozdysponowuje się”. 
§ 2. W pozostałym zakresie treść zarządzenia 

Nr 4/2008 nie ulega zmianom.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Na-

czelnikowi Wydziału Oświaty Kultury i 
Sportu Urzędu Miejskiego w Środzie Wiel-
kopolskiej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod-
pisania. 

Walentynkowa „Studnia Poezji”

części dać zakochanym nadzieję, która to 
nadzieja znalazła swój szczęśliwy  i zabaw-
ny happy end. 

„Studnia Poezji” – grupa wokalistów pro-
wadzona w OK przez Piotra Pajchrowskiego.

Skład zespołu: Anastazja Łażewska, Ba-
sia Wojtczak, Anita Klepacka, Kamila Bo-
jakowska, Agnieszka Kaźmierczak, Marta 
Zbierska, Emilia Bartkowiak, Piotr Toma-
szewski, Tomasz Szewczyk.

VN

Różne oblicza miłości zaprezentowały w 
dniu 14 lutego wokalistki “Studni Poezji” z 
okazji walentynek. Na program zaprezento-
wany w sali OK złożyły się piosenki Jere-
miego Przybory i Grzegorza Wasowskiego 
oraz Agnieszki Osieckiej. “Miłość nie jedno 
ma imię” - to hasło znakomicie odzwier-
ciedlałoby charakter koncertu, gdyby nim 
koncert ów był opatrzony. Program zo-
stał starannie skomponowany: zaczęło się 
smutnym obliczem miłości, aby w kolejnej 
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Informacja uzupełniająca 
MPECWiK o zmianach  
taryf opłat za wodę i ścieki
Jak co rok, do 20 stycznia spółka złożyła 

do Rady Miejskiej i Burmistrza dokumenty 
z propozycją nowej taryfy, która będzie obo-
wiązywała od 1 kwietnia br. Zgodnie z ustawą 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków w naszych wy-
liczeniach oparliśmy się na roku 2007. Nie-
stety, nie był to dla spółki najlepszy rok. Nie 
wykonaliśmy planu sprzedaży wody i planu 
sprzedaży ciepła. Chcąc zachować wysokie 
parametry oczyszczania ścieków, musieliśmy 
ponieść wysokie koszty. Od 4 lat wzrasta ilość 
ścieków dostarczanych do naszej oczyszczal-
ni, jednocześnie wzrasta ładunek zanieczysz-
czeń w ściekach, a więc rośnie znacznie koszt 
jednostkowy oczyszczenia metra sześcien-
nego ścieków. Zdołaliśmy dzięki różnym 
oszczędnościom obniżyć koszty o ponad 400 
tys. zł, niestety, koszty zewnętrzne, na które 
wpływu spółka nie ma, wzrosły w tym samym 
okresie o ponad 800 tys. zł. Spadł za to wskaź-
nik strat wody  z poziomu 20,3% na 17,4%. 
Jeszcze kilka lat temu oscylował wokół 30%.

W latach 2001-2006 utrzymywaliśmy cenę 
wody bez zmian, wykorzystując różne me-
tody obniżania kosztów (w tym również 
obniżono płace Zarządu) W zeszłym roku 
podnieśliśmy cenę o  0,25 zł na kubiku. 
Obecnie koszty niezależne od nas tak bar-
dzo wzrosły, że tej niskiej ceny wody utrzy-
mać się nie uda. Zaproponowaliśmy Radzie 
Miejskiej w tym roku  zwyżkę o  0,14  zł/1 
m3. Skutki nowej ceny to 0,70 zł więcej na 
osobę na 1 miesiąc. Wzrośnie przy tym także 
cena ścieków – o 0,27 zł za 1m3. Ścieki spra-
wiają nam najwięcej problemów, ponieważ 
stają się coraz bardziej żrące. Wpływa to na 
stan urządzeń. Nasza Gminna Oczyszczal-
nia Ścieków w Chwałkowie nie jest już nowa 
- pracuje prawie 5 lat. Urządzenia zużywają 
się. Remonty są kosztowne, a amortyzację 
przeznaczamy na spłatę zadłużenia, zamiast 
na odnowę majątku i inwestycje. Dodatkowo 
w tym roku niespodzianie wyniknął problem 
z awariami na rurociągu tłocznym. Około 5 
km rurociągu, którym pompujemy ścieki z 
przepompowni do Chwałkowa, wymaga re-
nowacji. Szacowany koszt to 6-8 mln zł. Jeśli 
mamy sprawnie wykonywać swoje zadanie i 
zapewnić mieszkańcom dobrą wodę oraz od-
biór i oczyszczanie ścieków w mieście i gmi-
nie, musimy znaleźć środki na  inwestycje. 

Możemy zapewnić mieszkańców, że po-
dejmujemy różnorodne działania, aby zmi-
nimalizować podwyżki cen. Dysponujemy 
już własnym opałem – wierzbą energetyczną. 
Oszczędzamy energię elektryczną, stosując no-
woczesne zestawy pompowe. Zmniejszyliśmy 
zatrudnienie, ale musieliśmy podnieść płace. 
Mamy nowoczesne samochody dostawcze, 
które spalają mniej paliwa. Nie da się jednak 
oszczędzać bez końca i na wszystkim – w któ-
rymś momencie trzeba podjąć trudną decyzję. 
Mamy nadzieję, że mieszkańcy wezmą pod 
uwagę uwarunkowania, w jakich działamy i 
przyjmą nasze starania ze zrozumieniem.

Jan Buczkowski
Prezes MPECWiK

UCHWAŁA Nr XVI/216/2008 RADY MIEJSKIEJ 
W ŚRODZIE WIElKOPOlSKIEJ z 28 lutego 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Środa Wiel-
kopolska na okres od 01.04.2008r. do 31.03.2009r. w rejonie działania 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jarosławiec”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 
24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 
2006roku Nr 123, poz. 858) Rada Miejska 
w Środzie Wielkopolskiej u c h w a l a, co 
następuje:

§ 1. Po weryfikacji taryf przez Burmi-
strza Miasta Środa Wielkopolska – Rada 
Miejska w Środzie Wielkopolskiej – na 
wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Ja-
rosławiec” z siedzibą w Środzie Wielko-
polskiej zatwierdza dla wszystkich od-
biorców z rejonu działania Spółdzielni, 
taryfy za wodę pobieraną z urządzeń za-
opatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane 
do urządzeń kanalizacji sanitarnej w na-
stępujących wysokościach:

1/ za 1 m3 pobranej wody 2,04 zł + po-
datek VAT

2/ za 1 m3 wprowadzanych ścieków 3,94 
zł + podatek VAT

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska 
oraz Zarządowi Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Jarosławiec” w Środzie Wielkopol-
skiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
kwietnia 2008 roku i podlega ogłoszeniu 
w miejscowej prasie.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 
XVI/216/2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRO-
DZIE WIElKOPOlSKIEJ z dnia 28 lute-
go 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków na tere-
nie gminy Środa Wielkopolska na okres 
od 01.04.2008r. do 31.03.2009r. w rejonie 
działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Ja-
rosławiec”

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
oraz rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 12 marca 2002 roku w 
sprawie określenia taryf, wzoru wnio-
sku o zatwierdzenie ścieków- Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Jarosławiec” w Śro-
dzie Wielkopolskiej opracowała taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
w sposób zapewniający eliminowanie 
pokrywania kosztów jednego rodzaju 
prowadzonej działalności przychodami 
z innego rodzaju działalności gospodar-
czej.

Bazą do ustalenia stawek i opłat są 
zweryfikowane koszty poniesione przez 
Spółdzielnię w roku obrachunkowym, 
poprzedzającym rok w którym wprowa-
dzona jest taryfa.

Wprowadzenie podwyższonej taryfy 
za wodę i ścieki umożliwi Spółdzielni 
pozyskanie niezbędnych przychodów, 
zapewniających prawidłową, bieżącą 
eksploatację urządzeń służących do 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków – do kompetencji 
Rady należy zatwierdzanie taryf po 
pozytywnym ich zweryfikowaniu przez 
burmistrza, na uzasadniony wniosek 
przedsiębiorstwa wodociągowo – kana-
lizacyjnego. 

Z uwagi na to, że taryfy te zostały 
przez Burmistrza Miasta Środa Wielko-
polska zweryfikowane pozytywnie oraz 
w związku z wnioskiem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Jarosławiec”, podjęcie 
przedmiotowej uchwały jest uzasadnio-
ne.

„Drzewo życia – Pronikani”  
– 1 marca w średzkim Ośrodku Kultury
Sobotnie widowisko było poetycką opo-

wieścią, opartą na słowiańskich legendach 
i pieśniach. Twórcy spektaklu wykonywali 
go w dwóch językach – poezje po polsku, 
utwory muzyczne po czesku. Opierali się 
przede wszystkim na muzyce folk z Moraw. 
Wiersze w języku polskim przedstawiła Mo-
nika Anna Gąsiorek – poetka i tłumaczka. 
Strona muzyczna niepodzielnie należała do 
Tomasa Kocko, znanego twórcę młodego 
pokolenia w dziedzinie czeskiej muzyki fol-
kowej. Cały zespól TOMAS KOCKO & OR-
CHESTR liczy siedem osób, w tym pięciu 
muzyków. Wśród licznych używanych przez 
nich instrumentów warto wymienić cytrę, 

cymbały, skrzypce, altówkę, drumlę, man-
dolinę, gitarę i najróżniejsze flety.          VN
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Remont 
w przedszkolu

Zanim kupimy działkę budowlaną

Przedszkole nr 3 na ul. Górki w 
czwartek 28 lutego uroczyście 
świętowało zakończenie dużego 
remontu, dzięki któremu w budynku 
przybyło sporo powierzchni użytkowej, 
a więc i więcej dzieci może do niego 
uczęszczać – w tym roku szkolnym 
przyjęto 130 dzieci.

Kiedy decydujemy  się na zakup dział-
ki budowlanej, najbardziej interesuje nas 
jej położenie, wielkość, dostęp do mediów 
oraz cena. Niestety, to nie wszystkie in-
formacje, które wystarczają, żeby dobrze 
wybrać działkę pod budowę domu.

Na terenie gminy Środa Wielkopolska 
obowiązuje ponad 65 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 
i ciągle pojawiają się nowe. Na ich obsza-
rach wymogi dotyczące zabudowy są zróż-
nicowane. Określają one nie tylko funkcje 
działek, ale i sposób ich podziału geode-
zyjnego, uzbrojenia, linie zabudowy, moż-
liwość realizacji budynków mieszkalnych, 
garażowych, gospodarczych czy innych w 
granicach działek, wielkość zabudowy, w 
tym ilość kondygnacji, wysokość okapu, 
wysokość i układ kalenic i rodzaj dachu 
z dokładnym określeniem kąta nachyle-
nia połaci dachowych oraz materiałów, z 
jakich ma być wykonany  itd.

 Dlatego chcąc zakupić działkę w celu  
wybudowania  wymarzonego domu, naj-
pierw powinniśmy sprawdzić, czy na da-
nym terenie obowiązuje mpzp i jakie bu-
dynki można na nim zrealizować. Przy 

okazji dowiemy się również, czy z zaku-
pem działki wiąże się konieczność zapła-
ty tak zwanej „renty planistycznej”.

Jeżeli działka, którą chcemy nabyć, nie 
jest objęta takim planem, konieczne jest 
ustalenie warunków zabudowy. Przekona-
my się wtedy, czy dana działka może być za-
budowana i w jaki sposób. Częstym błędem 
inwestorów jest zakup projektu budowla-
nego przed wydaniem decyzji o warunkach 
zabudowy, dla uzyskania  której wystarczy 
uproszczony rysunek projektowanego bu-
dynku, niekoniecznie wykonany przez ar-
chitekta.

Dopiero na podstawie wytycznych mpzp 
bądź decyzji o warunkach zabudowy, archi-
tekt przygotuje nam projekt budowlany, 
który będzie odpowiedni do wybranej przez 
nas lokalizacji.

Szczegółowych informacji na ten temat 
udzielą Państwu pracownicy Wydziału Geo-
dezji Gospodarki Przestrzennej, Referat 
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miej-
skiego, pokój 223, I ptr.

Anna Borecka
Wydział Geodezji 

i Gospodarki Przestrzennej

Paliwo, które rośnie
Pod koniec lute-

go 2008 odbyły się 
„żniwa wierzbowe” 
na plantacji wierz-
by energetycznej 
przy Gminnej 
Oczyszczalni Ście-
ków w Chwałko-
wie. 2,5 roku temu 
obsadzono 2 ha 
nieużytków na te-
renie oczyszczalni 
wierzbą energe-
tyczną. Posadzono 
40 tys. sadzonek. 

Po roku dokona-
no cięcia w celu 
r o z k r z e w i e n i a 
wierzby. W tym 
roku, po trzech 
latach,  były 
pierwsze praw-
dziwe żniwa. Po 
ścięciu wierzby 
i przepuszcze-
niu przez rębak 
uzyskano około 
45 ton zrębków. 
Spółka wykorzy-
sta je do ogrzewa-
nia oczyszczalni, 
gdyż kilka lat 
temu sprzedano 
kosztowny w eks-
ploatacji piec na 
olej opałowy i za-
montowano piec 
na zrębki drew-
niane. 

JB

Półroczne sadzonki wierzby energetycznej

Zbiór wierzby w lutym 2008

Zaproszono na tę małą uroczystość bur-
mistrza miasta W. Ziętkowskiego, naczelni-
ka Wydziału Oświaty A. Chmielewskiego i 
kierownika budowy z ramienia Urzędu, J. 
Bobrowskiego. Goście wzięli udział w uro-
czystym przecięciu wstęgi przy wejściu 
do nowej części budynku, oglądali wyre-
montowane pomieszczenia, dyskutowali o 
trudnościach, na które podczas remontu 
natrafiono i o końcowych efektach prac. 
Budynek, w którym mieści się przedszko-
le, pochodzi z początków XX wieku i ma 
swoją historię. Piwnice, w których dokona-
no obecnie adaptacji, były niskie i zawilgo-
cone. Trzeba było obniżyć w nich poziom 
podłogi, osuszyć, wykonać nowe zejście do 
piwnic i klatkę schodową, położyć nowe 
instalacje. Efekt? Widoczny na zdjęciach. 
Są tam obszerne szatnie, dzięki czemu po-
wyżej można było utworzyć w odzyskanej 
sali kolejne pomieszczenie dydaktyczne. 
Dla porównania – to samo pomieszczenie w 
piwnicy na początku i na końcu remontu.

MW
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Nadać szkole imię Inwestycje 
czas zaczynać…We wrześniu tego roku Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim obchodzić 

będzie 10-lecie swojego istnienia. Z okazji tego jubileuszu społeczność szkolna i 
lokalna podjęła decyzję dotyczącą nadania imienia szkole. 

Podczas spotkania wszystkich pracowni-
ków szkoły, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego dnia 24.01.2008 r. przed-
stawiono wyniki ankiety dotyczącej wy-
boru patrona szkoły i podjęto uchwałę w 
sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w 
Środzie Wlkp. kandydatury generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego. Na podstawie 
uchwały sporządzono wspólny wniosek do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śro-
dzie Wlkp  pana Tomasza Pawlickiego o 

OSiR przed 
sezonem inwestycyjnym
Ośrodek sportu przygotowuje się do nowych zadań inwestycyjnych i remontów. 29 
lutego ogłoszono przetarg na budowę studni głębinowej. Termin składania wniosków 
upływa 21 marca. 

Trwają przygotowania do kilku inwestycji 
na terenie gminy, które będą realizowane 
w tym roku. Są to m.in. budowa drogi 
utwardzonej w Kijewie oraz remont 
dachu budynku Urzędu Miejskiego.

zatwierdzenie kandydatury generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego na patrona Szkoły 
Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim. 
Na zaproszenie dyrektora szkoły 23 lutego 
2008 r. gościliśmy w naszej szkole uczniów 
Zespołu Szkół w Słupi Wielkiej wraz z 
opiekunami, którzy przedstawili prezen-
tację multimedialną ukazującą działania 
szkoły przybliżające uczniom postać i ży-
cie ich patrona pt. „Praca z patronem”.                

     SK

Studnia ta jest bardzo potrzebna ze 
względu na koszty podlewania mura-
wy na boiskach, ale także ma służyć do 
nawadniania w przyszłości sztucznej 
nawierzchni na jednym z boisk – jest 
to zapotrzebowanie rzędu 6 m3 wody 
przed każdymi zajęciami. W najbliższych 
dniach ogłoszony będzie przetarg na wy-
mianę nawierzchni żużlowej na tartano-
wą na rozbiegach do skoku w dal i wzwyż 
i na rozbiegu do rzutu oszczepem. Łącz-
na długość rozbiegów to ok. 300 metrów. 

Szacunkowy koszt robót to około 100 tys. 
złotych. Rozbiegi te muszą być wyremon-
towane do czerwca b.r., ponieważ wtedy 
odbędzie się w Środzie Wojewódzki Finał 
Letniej Spartakiady LZS.

Dyrekcja OSiR zwraca się z uprzejmą 
prośbą do mieszkańców o nieparkowanie sa-
mochodów na miejscu oznakowanym „BUS”, 
przed wjazdem do OSiR-u. Uniemożliwia to 
bowiem bezpieczne zaparkowanie autobusu 
w specjalnej oznakowanej zatoce. 

MW

Sprawa budowy drogi dojazdowej w Kije-
wie wraca od pewnego czasu – nalegają na 
to  przedstawiciele istniejących przy niej 
firm oraz schroniska dla zwierząt, a także 
mieszkańcy Kijewa, dla których byłaby 
ona fragmentem ciągu pieszego, prowadzą-
cego z miasta do wsi Kijewo. Burmistrz W. 
Ziętkowski zaproponował tę inwestycję w 
uchwale budżetowej do wykonania  w 2008 
roku, radni jednak wykreślili tę pozycję i 
przyjęli do realizacji drogę w Koszutach, 
chodnik na ul. Piłsudskiego i dokumen-
tację remontu ul. Lipowej. Pilna potrzeba 
skłoniła przedsiębiorców do złożenia pro-
pozycji gminie, polegającej na „wyłożeniu” 
przez nich środków na ten cel w 2008 roku 
ze zwrotem z budżetu gminy w 2009. Nie-
stety, z przyczyn formalno-prawnych takie 
partnerstwo nie mogło być zrealizowane. 
W tej sytuacji burmistrz W. Ziętkowski 
ponownie zwrócił się do Rady Miejskiej o 
akceptację budowy tej drogi w 2008 r., ar-
gumentując, ze trasą tą dociera codziennie 
do pracy w Kijewie ok. 360 mieszkańców 
Środy, że jest to droga gminna i zadaniem 
gminy jest wspierać przedsiębiorców w 
transporcie towarów, także eksportowych, 
że jest to obecnie droga prowizorycznie 
utwardzona i nie stanowi w żadnym razie 
wizytówki gminy i że od lat mieszkańcy 
Kijewa czekają na ciąg bezpieczny dla pie-
szych, idących do Środy. Radnych te argu-
menty tym razem przekonały, ogłoszono 
właśnie przetarg (ogłoszenie publikowane 
w tym biuletynie) , prace mają być zakoń-
czone w połowie roku. Burmistrz przekonał 
także radnych do tego, aby  nie wykonywać 
drogi częściowo, tj. tylko jezdnię, ale cało-
ściowo –z parkingami ogólnodostępnymi, 
zbudowanymi na gruncie gminnym oraz z 
jednej strony z chodnikiem dla pieszych. 
Droga przy tym ma mieć wzmocnioną kon-
strukcję. Długość – 360 metrów. 

Drugi z ogłoszonych właśnie przetar-
gów dotyczy kolejnego etapu remontu 
budynku Urzędu (tekst w biuletynie). 
Obejmuje on wszystkie prace dekarskie 
– wymianę pokrycia dachu (dachówka i 
papa), wzmocnienie konstrukcji oraz na-
prawę opierzenia. Koniec prac ze wzglę-
du na znaczną powierzchnię robót  prze-
widziany jest na wrzesień. 

Jeszcze w marcu rozpoczną się remon-
ty i przebudowy placów i ulic na terenie 
Środy. Będą to ulice Hallera, Marcinkow-
skiego i C. Ratajskiego. Dobiegają w tej 
chwili końca prace przy utwardzeniu ulic 
na Osiedlu AK, a w kwietniu  Usługi Ko-
munalne zaczną tam odnawiać zieleń na 
trawnikach przy ulicy Nekielskiej. 

MW
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Zarządzenie Nr 26/2008 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 7 marca 2008 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2008
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 7 marca 2008 roku

w sprawie ogłoszenia otwartych kon-
kursów ofert na realizację zadań pu-
blicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz 
działania na rzecz integracji i rehabilita-
cji osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały 
Nr XII/159/2007 Rady Miejskiej w Śro-
dzie Wielkopolskiej z dnia 25 październi-
ka 2007r. w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy Środa Wielkopolska z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2008 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić konkursy na 
realizację zadań publicznych w zakresie: 

1  Działanie na rzecz integracji i rehabi-
litacji osób niepełnosprawnych – zadanie 
Dofinansowanie obozów rehabilitacyjnych 
dla dzieci i młodzieży – treść ogłoszenia za-
wiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarzą-
dzenia;

2. Działanie na rzecz integracji i rehabi-
litacji osób niepełnosprawnych w gminie 
Środa Wielkopolska – „Dofinansowanie or-
ganizacji imprezy integracyjnej dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej” – treść ogło-
szenia zawiera załącznik Nr 2 do niniejsze-
go zarządzenia;

3. Upowszechniania kultury fizycznej, 
sportu i turystyki – zadanie „Dofinanso-
wanie wypoczynku dzieci i młodzieży w 
formach wyjazdowych” – treść ogłoszenia 
zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego za-
rządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się 
koordynatorowi do spraw współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
podpisania.

Burmistrz Miasta Środa Wielkopol-
ska ogłasza otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego w za-
kresie działania na rzecz integracji 
i rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia o działalności pożytku pu-
blicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 
2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz uchwały nr 
XII/159/2007 Rady Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej z dnia 25 października 
2007r. w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy Środa Wielkopolska 
z organizacjami pozarządowymi na rok 
2008. 

 I. Rodzaj zadania i wysokość środ-
ków przeznaczonych na realizację za-
dania:

1.Dofinansowanie obozów rehabilita-
cyjnych dla dzieci i młodzieży – 16.000,- 
zł.

 II. Cel zadania:
Dbałość o zdrowie i rozwój psychofi-

zyczny oraz integracja dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej. 

III. Zasady i warunki składania 
ofert:

1. Podmioty składające wnioski w 
otwartym konkursie ofert i ubiegające 
się o dotację na realizację zadania po-
winny posiadać osobowość prawną lub 
upoważnienie jednostki wyższej posia-
dającej osobowość prawną do złożenia 
oferty, podpisania umowy, dysponowa-
nia środkami finansowanymi i rozli-
czenia umowy.

2. Oferty należy składać na formula-
rzu, którego wzór stanowi załącznik nr 
1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty reali-
zacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, 

poz. 2207) w formie pisemnej w zamknię-
tych kopertach z napisem „Konkurs na 
realizację zadania publicznego w zakre-
sie działania na rzecz integracji i reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych - dofi-
nansowanie obozów rehabilitacyjnych 
dla dzieci i młodzieży”.

3.Oferta powinna zawierać w szczegól-
ności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy propo-
nowanej realizacji zadania, zawierający 
opis planowanego działania,

b) informację o terminie i miejscu re-
alizacji zadania, 

c) kalkulację przewidywanych kosztów 
realizacji zadania,

d) informację o posiadanych zasobach 
rzeczowych i kadrowych zapewniających 
realizację zadania,

e) informację o wcześniejszej działal-
ności podmiotu składającego ofertę w za-
kresie, którego dotyczy zadanie,

f) inne istotne informacje gwarantują-
ce rzetelne wykonanie zadania.

4.Wymagane załączniki do oferty:
a) aktualny odpis z rejestru,
b) statut,
c) sprawozdanie merytoryczne i finan-

sowe za ostatni rok.
5.Oferty należy składać do 11 kwietnia 

2008 r., do godz. 15.00. w Punkcie Obsłu-
gi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.    

Oferty przesłane w inny sposób (np. 
faksem lub pocztą elektroniczną), do-
starczone na inny adres lub po upływie 
wyznaczonego terminu, nie będą brały 
udziału w konkursie.

6.Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Wydziale Oświaty, Kultury i Spor-
tu Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp. 
przy ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 135, tel. 
(61) 286 77 46 lub 47 w godzinach urzędo-
wania. 

IV. Termin, tryb i kryteria rozpatrywa-
nia ofert:

1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w termi-
nie do dnia 25 kwietnia 2008r.

2.Oferty spełniające wymogi formalne, 
oceniane będą przez Komisję Konkurso-
wą pod względem merytorycznym. Przy 
ocenie będą brane pod uwagę w szcze-
gólności następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i 
jego zbieżność z celami zadania - 30%,

b) ocena możliwości realizacji zadania 
przez podmiot, przy uwzględnieniu do-
świadczenia tego podmiotu w realizacji 
zadania, zasobów ludzkich, bazy mate-
rialnej – 20%,

c) ocena kosztów kalkulacji zadania 
pod kątem ich celowości, oszczędności 
oraz    efektywności wykonania – 20%, 

d) korzyści płynące dla mieszkańców 
gminy z realizacji zadania – 30%.

3 .Kwota przyznanej dotacji może być 
niższa od wnioskowanej.

4.Burmistrz Miasta Środa Wielkopol-
ska zastrzega sobie prawo odwołania 
konkursu ofert  w całości lub części oraz 
przedłużenia terminu składania ofert.

V. Termin i warunki realizacji zada-
nia:

1.Zadanie będzie realizowane od daty 
podpisania umowy do 31 grudnia 2008 
roku.

2. Dotacji nie można wykorzystać na:
a) prowadzenie działalności gospodar-

czej,
b) realizację zadań już zleconych da-

nej jednostce przez Urząd Miejski w 
Środzie Wielkopolskiej,

c) remonty,
d) projekty dyskryminujące jakiekol-

wiek osoby lub grupy,
e) prowadzenie działalności politycz-

nej.
VI. Wykaz zrealizowanych zadań.
W 2006 roku na realizację zadania 

przeznaczono kwotę 12.000 złotych.
W 2007 roku na realizację zadania 

przeznaczono kwotę 15.000 złotych.
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286-52-50
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Pielęgniarski Ośrodek Medycyny „Vita” – 287-06-11; 
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Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej „Szkol-med.” 
– 285-80-47
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współ-
uzależnienia  – 285-86-33
NZOZ Stomatologia Średzka – 285-40-31 wew. 219
APTEKI:
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– 285-59-12
– „Nova” ul. Piłsudskiego 1a – 286-40-10
– „Pod Orłem” Stary Rynek – 285-34-11
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2008
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska 
z dnia 7 marca 2008 roku

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realiza-
cję zadania publicznego w zakresie dzia-
łania na rzecz integracji  i rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w gminie Środa 
Wielkopolska.

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 
poz. 873) oraz oraz uchwały nr XII/159/2007 
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 
dnia 25 października 2007r. w sprawie przy-
jęcia programu współpracy Gminy Środa 
Wielkopolska z organizacjami pozarządo-
wymi na rok 2008. 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zadania:

1. Dofinansowanie organizacji imprezy 
integracyjnej dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej – w wysokości 10.000 zł 

II. Cel zadania:
Dbałość o integrację niepełnosprawnych 

mieszkańców gminy ze środowiskiem lo-
kalnym, przełamywanie barier i kształtowa-
nie właściwych postaw społecznych dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej. 

III. Zasady i warunki składania ofert:
1.Podmioty składające wnioski w otwar-

tym konkursie ofert i ubiegające się o do-
tację na realizację zadania powinny posia-
dać osobowość prawną lub upoważnienie 
jednostki wyższej posiadającej osobowość 
prawną do złożenia oferty, podpisania umo-
wy, dysponowania środkami finansowymi i 
rozliczenia umowy.

2.Oferty należy składać na formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o 
wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania ( 
Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w formie pisem-
nej w zamkniętych kopertach z napisem 
„Konkurs na realizację zadania publiczne-
go w zakresie działania na rzecz integracji 
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
– dofinansowanie organizacji imprezy in-
tegracyjnej dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej”.

3.Oferta powinna zawierać w szczególno-
ści:

a) szczegółowy zakres rzeczowy propono-
wanej realizacji zadania, zawierający opis 
planowanego działania,

b) informację o terminie i miejscu reali-
zacji zadania, 

c) kalkulację przewidywanych kosztów 
realizacji zadania,

d) informację o posiadanych zasobach 
rzeczowych i kadrowych zapewniających 
realizację zadania,

e) informację o wcześniejszej działalności 
podmiotu składającego ofertę w zakresie, 
którego dotyczy zadanie,

f) inne istotne informacje gwarantujące 
rzetelne wykonanie zadania.

4.Wymagane załączniki do oferty:
a) aktualny odpis z rejestru,
b) statut,
c) sprawozdanie merytoryczne i finanso-

we za ostatni rok.
5.Oferty należy składać do 11 kwietnia 

2008 r., do godz. 15.00. w Punkcie Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp. 
ul. Daszyńskiego 5.    

Oferty przesłane w inny sposób (np. fak-
sem lub pocztą elektroniczną), dostarczone 
na inny adres lub po upływie wyznaczone-
go terminu, nie będą brały udziału w kon-
kursie.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzę-
du Miejskiego w Środzie Wlkp. przy ul. Da-
szyńskiego 5, pokój nr 135, tel. (61) 286 77 46 
lub 47 w godzinach urzędowania. 

IV.Termin, tryb i kryteria rozpatrywania 
ofert:

1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 
do dnia 25 kwietnia 2008r.

2.Oferty spełniające wymogi formalne, 
oceniane będą przez Komisję Konkursową 
pod względem merytorycznym. Przy oce-
nie będą brane pod uwagę w szczególności 
następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i jego 
zbieżność z celami zadania - 40%,

b) ocena możliwości realizacji zadania 
przez podmiot, przy uwzględnieniu doświad-
czenia tego podmiotu w realizacji zadania, 
zasobów ludzkich, bazy materialnej – 20%,

c) ocena kosztów kalkulacji zadania pod 
kątem ich celowości, oszczędności oraz    
efektywności wykonania – 20%, 

d) korzyści płynące dla mieszkańców 
gminy z realizacji zadania – 20%.

3. Kwota przyznanej dotacji może być 
niższa od wnioskowanej.

4. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska 
zastrzega sobie prawo odwołania konkursu 
ofert w całości lub części oraz przedłużenia 
terminu składania ofert.

V. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadanie będzie realizowane od daty 

podpisania umowy do 30 września 2007 
roku.

2. Dotacji nie można wykorzystać na:
a) prowadzenie działalności gospodar-

czej,
b) realizację zadań już zleconych danej 

jednostce przez Urząd Miejski w Środzie 
Wielkopolskiej,

c) remonty,
d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek 

osoby lub grupy,
e) prowadzenie działalności politycznej.
VI. Wykaz zrealizowanych zadań.
W 2006 roku na realizację zadania prze-

znaczono kwotę 10.000 złotych.
W 2007 roku na realizację zadania prze-

znaczono kwotę 10.000 złotych
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2008
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 7 marca 2008 roku

Burmistrz Miasta Środa Wielko-
polska ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych w 
zakresie upowszechniania kultury fi-
zycznej, sportu i turystyki

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 
kwietnia o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 
96 poz. 873) oraz uchwały nr XII/159/2007 
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej 
z dnia 25 października 2007r. w sprawie 
przyjęcia programu współpracy Gminy 
Środa Wielkopolska z organizacjami po-
zarządowymi na rok 2008. 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zadań:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzie-
ci i młodzieży w formach wyjazdowych 
– 5.000,- zł

II. Cel zadań:
Aktywny wypoczynek oraz zagospo-

darowanie czasu wolnego dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy Środa Wielko-
polska.

III. Zasady i warunki składania 
ofert:

1. Podmioty składające wnioski w 
otwartym konkursie ofert i ubiegające 
się o dotację na realizację zadania po-
winny posiadać osobowość prawną lub 
upoważnienie jednostki wyższej posia-
dającej osobowość prawną do złożenia 
oferty, podpisania umowy, dysponowa-
nia środkami finansowanymi i rozli-
czenia umowy.

2. Oferty należy składać na formula-
rzu, którego wzór stanowi załącznik nr 
1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty reali-
zacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 
264, poz. 2207) w formie pisemnej w 

zamkniętych kopertach z napisem „Kon-
kurs na realizację zadania publicznego 
w zakresie działania na rzecz integracji 
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
- dofinansowanie obozów rehabilitacyj-
nych dla dzieci i młodzieży ”.

3. Oferta powinna zawierać w szczegól-
ności:      

a) szczegółowy zakres rzeczowy propo-
nowanej realizacji zadania, zawierający 
opis planowanego działania,

b) informację o terminie i miejscu re-
alizacji zadania, 

c) kalkulację przewidywanych kosztów 
realizacji zadania,

d) informację o posiadanych zasobach 
rzeczowych i kadrowych zapewniających 
realizację zadania,

e) informację o wcześniejszej działal-
ności podmiotu składającego ofertę w 
zakresie, którego dotyczy zadanie,

f) inne istotne informacje gwarantują-
ce rzetelne wykonanie zadania.

4.Wymagane załączniki do oferty:
a)aktualny odpis z rejestru,
b)statut,
c)sprawozdanie merytoryczne i finan-

sowe za ostatni rok.
5. Oferty należy składać do 10 kwietnia 

2008 r., do godz. 15.00. w Punkcie Obsłu-
gi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.  

Oferty przesłane w inny sposób (np. 
faksem lub pocztą elektroniczną), do-
starczone na inny adres lub po upływie 
wyznaczonego terminu, nie będą brały 
udziału w konkursie.

6.Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Wydziale Oświaty, Kultury i Spor-
tu Urzędu Miejskiego w Środzie Wielko-
polskiej przy ul. Daszyńskiego 5, pokój 
nr 135, tel. (61) 286 77 46 lub 47 w godzi-
nach urzędowania. 

IV. Termin, tryb i kryteria rozpatrywa-
nia ofert:

1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w termi-
nie do dnia 25 kwietnia 2008r.

2 .Oferty spełniające wymogi for-
malne, oceniane będą przez Komisję 
Konkursową pod względem meryto-
rycznym. Przy ocenie będą brane pod 
uwagę w szczególności następujące 
kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i 
jego zbieżność z celami zadania - 30%,

b) ocena możliwości realizacji zada-
nia przez podmiot, przy uwzględnieniu 
doświadczenia tego podmiotu w reali-
zacji zadania, zasobów ludzkich, bazy 
materialnej – 20%,

c) ocena kosztów kalkulacji zadania 
pod kątem ich celowości, oszczędności 
oraz efektywności wykonania – 20%, 

d) korzyści płynące dla mieszkańców 
gminy z realizacji zadania – 30%.

3. Kwota przyznanej dotacji może być 
niższa od wnioskowanej.

4. Burmistrz Miasta Środa Wielkopol-
ska zastrzega sobie prawo odwołania 
konkursu ofert w całości lub części oraz 
przedłużenia terminu składania ofert.

V. Termin i warunki realizacji zadań:
1.Zadania będą realizowane od daty pod-

pisania umowy do 31 grudnia 2008 roku.
2.Dotacji nie można wykorzystać na:
a) prowadzenie działalności gospo-

darczej,
b) realizację zadań już zleconych da-

nej jednostce przez Urząd Miejski w 
Środzie Wielkopolskie,

c) remonty,
d) projekty dyskryminujące jakiekol-

wiek osoby lub grupy,
e) prowadzenie działalności politycz-

nej.
VI. Wykaz zrealizowanych zadań.
W 2006 roku na realizację zadania 

przeznaczono kwotę 6.000 złotych.
W 2007 roku na realizację zadania 

przeznaczono kwotę 4.000 złotych.

Zarządzenie Nr 25/2008 
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolskiej  z dnia 4 marca 2008r.

w sprawie dodatkowego podziału 
środków na realizację zadania pu-
blicznego w zakresie kultury, sztuki 
i ochrony dóbr kultury. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zmiana-
mi), uchwały Nr XII/159/2007 Rady 
Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej 
z dnia 25 października 2007 roku w 
sprawie przyjęcia programu współ-
pracy Gminy Środa Wielkopolska z 

organizacjami pozarządowymi na rok 
2008 oraz uchwały Nr XIV/194/2007 
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopol-
skiej z dnia 28 grudnia 2007 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Środa Wielkopolska na rok 2008 zarzą-
dzam, co następuje:

§ 1.1. W związku z uchwałą Nr 
XVI/214/2008 Rady Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej z dnia 28 lutego 2008 r. 
zmieniającą budżet na 2008 r. zwiększa-
jącą wysokość dotacji celowej  na do-
finansowanie zadań publicznych w za-

kresie kultury, sztuki i ochrony dóbr 
kultury podwyższa się dotacje celowe 
na dofinansowanie cytowanych wyżej 
zadań. 

Wykaz zadań i realizujących je pod-
miotów oraz wysokość przyznanych 
środków zawarta jest w załączniku. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powie-
rza się koordynatorowi do spraw orga-
nizacji pozarządowych w Gminie Śro-
da Wielkopolska. 

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z 
dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2008 Burmistrza Miasta 
Środa Wielkopolska z dnia 4 marca 2008r. 

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udzielono dodatkową dotację z 
Budżetu Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania publicznego w zakresie kul-
tury, sztuki i ochrony dóbr kultury. 

* Pierwotna kwota dotacji została zwiększona o około 70% (jednak nie więcej niż do kwo-
ty wnioskowanej dotacji) dla wszystkich organizacji spełniających kryteria formalne.

Ś R O D A  –  M I A S T O  L U D Z I  A K T Y W N Y C HŚ R O D A  –  M I A S T O  L U D Z I  A K T Y W N Y C H

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

1.Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Środzie 
Wielkopolskiej 

2.Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starków-
cu Piątkowskim  

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która 
spełnia wymagania określone w rozporządze-
niu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowi-
sko dyrektora oraz inne stanowiska kierowni-
cze w poszczególnych typach szkół i placówek 
(Dz.U. Nr 89, poz. 826 ze zmianami),

2.Oferty osób przystępujących do konkursu 
powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu 
wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju 
szkoły, 

2) kwestionariusz osobowy, 
3) dokumenty potwierdzające posiadane 

kwalifikacje,  
4) ocenę pracy, o której mowa w § 1 

pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 
r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierow-

nicze, w poszczególnych typach szkół i 
placówek, 

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym, 

6) oświadczenie, że kandydat nie był karany 
karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 647  ze zmianami) 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowa-
nie dyscyplinarne, 

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za 
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie  to-
czy się przeciwko niemu postępowanie karne, 

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany 
zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zwią-
zanych z dysponowaniem środkami publiczny-
mi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), 

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych zgod-
nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora, 

10) oświadczenie lustracyjne zgodnie z usta-
wą z dnia 18 października 2006 r. (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 176, poz.1242 ze zmianami).  

3. Brak w ofercie jakiegokolwiek wymagane-
go dokumentu spowoduje jej odrzucenie. 

4. Oferty należy składać w zamkniętych ko-
pertach z podanym adresem zwrotnymi dopi-
skiem: 

1. „Konkurs na kandydata na stanowisko dy-
rektora Gimnazjum Nr 1 w Środzie Wielkopol-
skiej” 

2. „Konkurs na kandydata na stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piąt-
kowskim” 

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 
kwietnia 2008 r. do godziny 1500 na adres: Urząd 
Miejski w Środzie Wielkopolskiej”, Sekretariat, 
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.    

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa 
powołana przez Burmistrza Miasta Środa Wiel-
kopolska. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia po-
stępowania konkursowego kandydaci zosta-
ną powiadomieni indywidualnie. 

 Wojciech Ziętkowski 
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska  

Środki 
dla 
bezdomnych
22 lutego komisja rozpatrzyła  
ofertę Stowarzyszenia Pomocy 
„Krąg” na realizację zadania 
publicznego w zakresie pomocy 
społecznej świadczonej osobom 
bezdomnym. 

Komisja stwierdziła, że złożona oferta 
spełnia wszystkie wymogi formalne za-
warte w ogłoszeniu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje za-
pewnianie osobom bezdomnym z terenu 
gminy Środa Wielkopolska wybranych 
form pomocy, będących zadaniami wła-
snymi gminy. 

Zadaniem zostaną objęte osoby bez-
domne skierowane przez Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Środzie. 

Pomoc będzie świadczona w ramach 
prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Domu dla Bezdomnych w Dębnie. 

W związku z tym komisja zaproponowała 
przyznać na zadanie zapewnienie osobom 
bezdomnym z terenu gminy Środa Wielko-
polska wybranych form pomocy, będących 
zadaniami własnymi gminy kwotę 17 tys. 
zł. Powyższa kwota została zabezpieczona 
w budżecie na rok 2008.

                                            TT
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Gmina Środa Wielkopolska 
ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska
ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego 
w Środzie Wielkopolskiej

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z  2007 r. nr 223, 
poz. 1655), którego wartość nie prze-
kracza  wartości określonych w roz-
porządzeniu wydanym na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

CPV: 45260000-7 – roboty w zakre-
sie wykonywania pokryć i konstruk-
cji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne.

zakres robót:
- dach skośny budynku głównego: 

roboty przygotowawcze i ustawienie 
rusztowań, roboty rozbiórkowe gą-
siorów i istniejącego pokrycia dachu 
z dachówki karpiówki, rozbiórka ko-
minów, rynien i opierzeń, demontaż 
okien dachowych, schodów i elemen-
tów ślusarskich. Wywiezienie gruzu. 
Roboty montażowe pokrycia dachu 
budynku dachówką karpiówka ce-
ramiczną podwójnie na łaceniu oraz 
gąsiorów, izolacja z folii, montaż ry-
nien, rur spustowych, drabin, okien 
dachowych, masztów antenowych, 
elementów ślusarskich i instalacji 
uziemiającej i odgromowej.

- dach płaski dobudówka: roboty 
przygotowawcze i ustawienie ruszto-
wań, roboty rozbiórkowe pokrycia z 
papy, rur z blachy i opierzeń, wywie-
zienie gruzu. Roboty pokrycia dachu 
papą podkładową i termozgrzewalną 
dwuwarstwowo, montaż obróbek bla-
charskich, rynien i rur spustowych,  
elementów ślusarskich i instalacji 
uziemiającej i odgromowej.

Termin realizacji: do 30.09.2008 r. 
Oferty częściowe: zamawiający nie 

dopuszcza składanie ofert częścio-
wych 

Oferty wariantowe: zamawiający 
nie dopuszcza składanie ofert wa-
riantowych.

Kryteria oceny ofert: cena 100 %
Termin związania ofertą: 30 dni od 

dnia składania ofert.
Wadium: nie dotyczy
Zamawiający nie przewiduje: za-

warcia umowy ramowej, zastoso-
wania aukcji elektronicznej i usta-
nowienia dynamicznego systemu 
zakupów.

Warunki wymagane od wykonaw-
ców uczestniczących w przetargu:

- spełnianie wymagań określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych , tj.

a) posiadanie uprawnień do wyko-
nywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obo-
wiązek posiadania takich uprawnień 

b) posiadanie niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowanie 
potencjałem technicznym, i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdowanie się w sytuacji eko-
nomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 

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

Dokumenty potwierdzające spełnie-
nie przez wykonawców wymaganych 
warunków oraz inne dokumenty wy-
magane w postępowaniu: 

a) aktualny odpis z właściwego re-
jestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgło-
szenia do ewidencji działalności go-
spodarczej, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,

b) aktualne zaświadczenia właści-
wego naczelnika Urzędu Skarbowe-
go oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego potwierdzające odpowiednio, że 
wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków, opłat oraz składek na ubez-
pieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidzia-
ne prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, 
lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawio-
ne nie wcześniej, niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert;

c)  polisa lub inny dokument ubez-
pieczenia potwierdzający, że wykonaw-
ca jest ubezpieczony od odpowiedzial-
ności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na wartość 
nie mniejszą niż 300.000 zł. Ubezpie-
czenie powinno być ważne do dnia za-
kończenia realizacji zamówienia.

d)  formularz ofertowy – wg wzoru do 
SIWZ  (zał. nr 1),

e)  oświadczenie o spełnieniu warun-
ków określonych w art. 22 ust. 1 usta-
wy - Prawo zamówień   publicznych 
– wg wzoru do SIWZ ( zał. nr 2),

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

g)   Wykaz wykonanych w okresie 
ostatnich 5 lat robót budowlanych, 
przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia a jeśli okres pro-

wadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem robotom budowlanym sta-
nowiącym przedmiot zamówienia z 
załączeniem dokumentów potwierdza-
jących, że roboty te zostały wykonane 
należycie - wg wzoru do SIWZ (zał. nr 
4). Należy podać min. 1 zrealizowane 
przedsięwzięcie o wartości  nie mniej-
szej niż 300.000 zł brutto,

h)  zaakceptowany projekt umowy 
– wg wzoru do SIWZ ( zał. nr 5),

i)   kosztorys ofertowy sporządzo-
ny na podstawie kosztorysu ślepego 
(zał. nr 6 do SIWZ),

Szczegółowe informacje dotyczące 
spełnienia w/w warunków oraz spo-
sobu przygotowania ofert zawarte są 
w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ), którą wraz z za-
łącznikami niezbędnymi do złożenia 
oferty, można uzyskać bezpłatnie w 
Urzędzie Miejskim w Środzie Wiel-
kopolskiej ul. Daszyńskiego 5, pok. 
nr 217 w godzinach urzędowania lub 
pobrać ze stronie internetowej http://
www.srodawlkp.biuletyn.net

Zamawiający dokona oceny speł-
nienia przez wykonawców warun-
ków udziału w postępowaniu metodą  
„spełnia / nie spełnia” na podstawie 
oświadczeń i innych dokumentów za-
łączonych przez wykonawcę do oferty.

Osoby upoważnione do kontaktów 
z wykonawcami:

a) w zakresie przedmiotu zamó-
wienia:

- Dariusz Wesołek  - Wydział Or-
ganizacyjno-Prawny   -  tel. 061 286 
77 10  

b)  w zakresie ustawy Prawo zamó-
wień publicznych:

- Wiesława Nowak -  Wydział Inwe-
stycji i Zamówień   - tel. 061 286 77 
37

Termin składania ofert upływa z 
dniem 01.04.2008 r. o godz. 10.00 

Zamkniętą kopertę z oznacze-
niem: „Przetarg – remont dachu 
Urzędu Miejskiego - Nie otwierać 
przed 01.04.2008 r.” należy złożyć w 
Urzędzie Miejskim w Środzie Wiel-
kopolskiej ul. Daszyńskiego 5 pok. 
214 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5  
w dniu 01.04.2008  r. o godz. 11.00 w 
pok. nr 207 (sala sesyjna).

 Wojciech Ziętkowski 
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska  
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Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska
ogłasza przetarg nieograniczony 
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w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. z  2007 r. 
nr 223, poz. 1655), którego wartość 
nie przekracza  wartości określo-
nych w rozporządzeniu wydanym 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp. na:

budowę drogi dojazdowej w 
miejscowości Kijewo gmina Śro-
da Wielkopolska od km 0,0+0,00 
do km 0,3+55,50

CPV: 
45 23 30 00 - 9 roboty  w zakre-

sie konstruowania, fundamen-
towania oraz  wykonywania na-
wierzchni autostrad, dróg. 

CPV: 
45 23 00 00 - 8 roboty budowlane 

w zakresie rurociągów, linii ko-
munikacyjnych i elektroenerge-
tycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i koleii wyrównywanie terenu.                                        

Zakres robót: 
roboty przygotowawcze i roz-

biórkowe, roboty ziemne, podbu-
dowa, nawierzchnia jezdni, zatok 
postojowych, wjazdów i chodni-
ków wykonane z betonowej kostki 
brukowej szarej na powierzchni:  
-  jezdnia 3.460 m2

-  zatoki postojowe 600 m2

-  wjazdy 90 m2 
- chodniki  480 m2

 odwodnienie - kolektor deszczo-
wy z rur PVC Ø 315 mm - 149 m       
PVC Ø 250 mm - 48 m    
Wipro Ø 500 mm - 18 m 
przykanaliki PVC Ø 200 mm - 52 
m
oznakowanie poziome i pionowe, 
roboty wykończeniowe i zieleń.

Termin realizacji zadania:  
do 16 czerwca 2008 r.  
Oferty częściowe: 
zamawiający  nie dopuszcza 

składanie ofert częściowych 
Oferty wariantowe: 
zamawiający nie dopuszcza 

składanie ofert wariantowych.
Kryteria oceny ofert: 
cena 100 %
Termin związania ofertą: 
30 dni od dnia składania ofert.
Wadium: 
nie dotyczy
Zamawiający nie przewiduje:  
zawarcia umowy ramowej, za-

stosowania aukcji elektronicznej i 
ustanowienia dynamicznego syste-
mu zakupów.

Warunki wymagane od wykonaw-
ców uczestniczących w przetargu:

 - spełnianie wymagań określo-
nych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z  
2007 r. nr 223, poz. 1655), tj.

a) posiadanie uprawnień do wy-
konywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli ustawy nakła-
dają obowiązek posiadania takich 
uprawnień;

b) posiadanie niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia oraz dysponowanie 
potencjałem technicznym, i osoba-
mi zdolnymi do wykonania zamó-
wienia; 

c) znajdowanie się w sytuacji eko-
nomicznej i finansowej zapewniają-
cej wykonanie zamówienia; 

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

Dokumenty potwierdzające speł-
nienie przez wykonawców wyma-
ganych warunków oraz inne doku-
menty wymagane w postępowaniu: 

a) aktualny odpis z właściwego re-
jestru albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne prze-
pisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,

b) formularz ofertowy – wg wzoru 
do SIWZ  zał. nr 1,

c) oświadczenie o spełnieniu wa-
runków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy - Prawo zamówień  publicz-
nych – wg wzoru do SIWZ  zał. nr 2,

d) komplet oświadczeń – wg wzoru 
do SIWZ  zał. nr 3, wykaz wykona-
nych w okresie ostatnich 5 lat robót 
budowlanych przed dniem  wszczę-
cia postępowania o udzielenie zamó-
wienia, a jeżeli okres prowadzenia   
działalności jest krótszy – w tym 
okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością robotom bu-
dowlanym  stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich warto-
ści oraz daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentów po-

twierdzających, że roboty te zostały 
wykonane należycie – wg wzoru do 
SIWZ zał. nr 4, (należy podać min. 
1 max. 5 zrealizowanych przedsię-
wzięć o wartości nie mniejszej niż 
500.000 zł).    

e) zaakceptowany projekt umowy 
– wg wzoru do SIWZ  zał. nr 5.

f)  kosztorys ofertowy.
Szczegółowe informacje dotyczą-

ce spełnienia w/w warunków oraz 
sposobu przygotowania ofert za-
warte są w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ), 
którą wraz z załącznikami nie-
zbędnymi do złożenia oferty, moż-
na uzyskać bezpłatnie w Urzędzie 
Miejskim w Środzie Wielkopolskiej 
ul. Daszyńskiego 5, pok. nr 217 w 
godzinach urzędowania oraz po-
brać ze stronie internetowej http://
www.srodawlkp.biuletyn.net

Zamawiający dokona oceny speł-
nienia przez wykonawców warun-
ków udziału w postępowaniu me-
todą  „spełnia  - nie spełnia” na 
podstawie oświadczeń i innych do-
kumentów załączonych przez wy-
konawcę do oferty.

Osoby upoważnione do kontak-
tów z wykonawcami:

a)  w zakresie przedmiotu zamó-
wienia:  

- Włodzimierz Szaroleta  - Wydział 
Inwestycji i Zamówień  -  tel. 061 
286 77 32  

b)  w zakresie ustawy Prawo za-
mówień publicznych:

- Daniela Pawlak -  Wydział Inwe-
stycji i Zamówień   - tel. 061 286 77 
36

Termin składania ofert upływa z 
dniem 27.03.2008 r. o godz. 10.00.         

Zamkniętą kopertę z oznaczenie-
m:„Przetarg- budowa drogi w  Kije-
wie - Nie otwierać przed 27.03.2008 
r”, należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Środzie  Wielkopolskiej  

ul. Daszyńskiego 5 pok. 214 (se-
kretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej 

ul. Daszyńskiego 5  w dniu 
27.03.2008 r. o godz. 11.00 w pok. 
nr 207 (sala sesyjna).

 Wojciech Ziętkowski 
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska  
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Burmistrz
Wojciech Ziętkowski – 286-77-00 
e-mail: burmistrz@sroda.wlkp.pl 

Z-ca Burmistrza
Rafał Piechowiak – 286-77-00
e-mail: rafal@sroda.wlkp.pl

Sekretariat – 286-77-00; 286-77-01
Fax – 286-77-02
e-mail: sekretariat@sroda.wlkp.pl
Punkt Obsługi Klienta – 286-77-70
e-mail: um@sroda.wlkp.pl 

Biuro Obsługi Burmistrza – 286-77-06
e-mail: biuro@sroda.wlkp.pl 

Wydział Organizacyjno-Prawny – 286-77-11; 286-77-12

Sekretarz Miasta – 286-77-10; 
e-mail: sekretarz@sroda.wlkp.pl 

Biuro Rady – 286-77-15; 286-77-16
e-mail: rada@sroda.wlkp.pl 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej:
• Referat Gospodarki Nieruchomościami – 286-77-18/19
    e-mail: grunty@sroda.wlkp.pl 
• Referat Gospodarki Przestrzęnnej – 286-77-20/21/22
    e-mail: urbanistyka@sroda.wlkp.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień – 286-77-31/32; 286-77-35/36/37
e-mail: inwestycje@sroda.wlkp.pl 

Wydział Gospodarki Finansowej:
• Skarbnik Miasta – 286-77-55
    e-mail: skarbnik@sroda.wlkp.pl 
• Księgowość budżetowa – 286-77-56/57
    e-mail: budzet@sroda.wlkp.pl 
• Księgowość podatkowa – 286-77-61
• Podatek od środków transportu – 286-77-58; 
• Podatek rolny, pod. od nieruchomości – 286-77-63/64

Referat Działalności Gospodarczej – 286-77-40/41
e-mail: gospodarcza@sroda.wlkp.pl 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 286-77-25/26, 
286-77-33
e-mail: rolnictwo@sroda.wlkp.pl 

Referat Spraw Mieszkaniowych – 286-77-43/44
e-mail: mieszkania@sroda.wlkp.pl 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – 286-77-46/47; 
e-mail: oswiata@sroda.wlkp.pl 

Straż Miejska – 286-77-50; 0604-471-282;

Monitoring Miasta – 285-32-15

Wydział Spraw Obywatelskich – 286-77-75/76
e-mail: usc@sroda.wlkp.pl 

Urząd Stanu Cywilnego – 286-77-71/72
e-mail: usc@sroda.wlkp.pl 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
URZĘDU MIEJSKIEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej – 285-35-80 
e-mail: opssroda@unet.pl 
Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach – 285-10-23
Miejska Biblioteka Publiczna im. R.W. Berwińskiego 
– 285-80-49 
Usługi Komunalne sp. z o.o. – 285-40-68
e-mail: uslugikomunalne@op.pl 
MPECWiK sp. z o.o. – 285-35-18, 
285-34-86 (czynny całą dobę)
e-mail: mpecwik@wp.pl
Ośrodek Kultury – 285-23-05/06
e-mail: oksroda@neostrada.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji – 285-25-20
e-mail: osirsroda@o2.pl 
Pływalnia Miejska – 285-88-10
Gimnazjum nr 1 – 285-23-74
e-mail: gim1sroda@o2.pl 
Gimnazjum nr 2 – 287-06-59
e-mail: szkola@gim2-sroda-wlkp.pl 
Szkoła Podstawowa nr 2 – 285-30-76
e-mail: sp2_sroda@o2.pl 
Szkoła Podstawowa nr 3 – 285-80-47
e-mail: szkola-3@ga.pl 
Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej – 285-83-94
e-mail: szkola.slupia@wp.pl 
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu – 285-17-00
e-mail: spwj@wp.pl 
Szkoła Podstawowa w Pławcach – 285-19-25
e-mail: sp_plawce@wp.pl 
Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim – 285-12-81
Przedszkole nr 1 – 285-25-28
Przedszkole nr 2 – 285-58-54
Przedszkole nr 3 – 285-25-95
Przedszkole nr 4 – 285-24-32 

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO 

Informacje 
Wydziału 
Geodezji

Wystawa w bibliotece
W czwartek, 28 lutego w sali MBP w 
Środzie Wlkp odbyło się spotkanie, 
zatytułowane „Szachy i fraszki”, a 
poświęcone pani Ewie Grobelnej, 
mieszkance naszego miasta. Tematem 
przewodnim była gra w szachy i 
sukcesy, jakie p. Grobelna odnosi w 
tej dziedzinie oraz twórczość literacka, 
której z zamiłowania od kilku lat się 
poświęca.

W ostatnim okresie sprzedano aktami no-
tarialnymi trzy nieruchomości:

– działkę o pow. 0,0275 ha, położoną w 
Środzie Wielkopolskiej  na os. Piastowskim 
za kwotę brutto 23.594,80 zł, zabudowaną 
budynkiem mieszkalnym stanowiącym 
własność  nabywcy oraz

– 2 działki o łącznej pow. 0,1356 ha, poło-
żone w Pławcach, za łączną kwotę brutto 
11.370,40 zł, przeznaczone na poszerzenie 
nieruchomości sąsiednich.

Pani Grobelna jest emerytowaną na-
uczycielką, w szachy i brydża – jak sama 
przyznała - grać uwielbia, odnosi też w 
tej dziedzinie znaczące sukcesy. Na wy-
stawie zaprezentowano liczne puchary i 
dyplomy za zwycięstwa i udział w wielu 
zawodach. Uczestniczyła w rozgrywkach 
organizowanych przez Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego, przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Szachowe Osób Niepeł-
nosprawnych „Fianchetto”. Brała udział 
w zawodach ogólnopolskich i zagra-
nicznych, m.in. w mistrzostwach świata 
inwalidów narządów ruchu w 2006 r. w 
Czechach, jest także wicemistrzynią Pol-
ski w 2006 w zawodach Stowarzyszenia 
„Fianchetto”.

Podczas czwartkowego spotkania p. 
Grobelna czytała zebranym gościom, zna-
jomym i przyjaciołom, niektóre swoje 
ulubione fraszki. Część z nich została już 
opublikowana – kilkakrotnie zostały one 
wydane staraniem Średzkiego Towarzy-
stwa Kulturalnego, pozostałe natomiast 
były nowe, nieznane jeszcze publiczności. 
Zebrani z uwagą, ale i ze śmiechem słu-
chali ich recytacji. Potem autorka rozdała 
zadedykowane egzemplarze tomików fra-
szek swoim przyjaciołom i rodzinie na sali, 
a dalej wszyscy w swobodnej atmosferze 
rozmawiali z p. Ewą Grobelną, oglądali wy-
stawę wycinków prasowych jej poświęco-
nych, zdjęć, dyplomów i innych pamiątek.

MW
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„Średzka Szkoła Cukrzycy”
„Ostre powikłania cukrzycy - hipogli-

kemia, kwasica cukrzycowa- przyczyny, 
leczenie”.

Hipoglikemia (niedocukrzenie) –to 
ostre powikłanie leczenia cukrzycy. 
Oznacza poziom glukozy we krwi poniżej 
60 mg/dl ( 3,3mmol/l).  Wg wytycznych 
PTD celem leczenia cukrzycy jest uzy-
skanie poziomów cukru we krwi zbliżo-
nych do występujących u osób zdrowych 
-  na czczo w granicach 70-110 mg/dl. 

Częsta samokontrola poziomów cukru 
przy pomocy glukometru umożliwia po-
znanie reakcji organizmu na leki, insu-
linę, wysiłek fizyczny. 

Objawy hipoglikemii - to uczucie gło-
du i osłabienie, drżenie rąk, niepokój, 
pocenie się, kołatanie serca, bóle głowy, 
bóle brzucha, zaburzenia widzenia, sen-
ność, dezorientacja, niekiedy drgawki. 
Mogą wystąpić gwałtowne zmiany na-
stroju połączone z nerwowością, agresją 
lub wesołkowatością. Najgroźniejszym 
objawem jest utrata przytomności. Nie 
wszystkie objawy występują jednocze-
śnie.

Przyczyny:
1. Błędy w odżywianiu: opuszczenie 

posiłku, posiłek mniejszy niż zwykle, 
zbyt duża przerwa między posiłkami,

2. Błędy w stosowaniu leków doust-
nych: za duża dawka leku, omyłkowe 
zażycie leku

3. Błędy  w insulinoterapii: podanie 
za dużej dawki insuliny, nieprawidło-
we miejsce wstrzyknięcia insuliny, zbyt 
długa przerwa między podaniem insuli-
ny a posiłkiem

4. Nieplanowany duży wysiłek fizycz-
ny- bez dostosowania dawki insuliny lub 
spożycia dodatkowej porcji węglowoda-
nów .

5. Spożycie alkoholu- bywa przyczyną 
bardzo groźnych spadków poziomu cu-
kru, między innymi  z powodu występu-
jących po alkoholu zaburzeń orientacji.

Postępowanie - należy spożyć łatwo 
przyswajalne węglowodany, w ilości od-
powiadającej 2 wymiennikom węglowo-
danowym tj. ok. 20 g glukozy. 

Najlepiej wypić sok owocowy- 1 szklan-
kę lub jeden kartonik – około 200 ml. 
Dobrym sposobem jest wypicie słodkie-
go napoju z puszki lub szklanki herbaty 
z 3 łyżeczkami cukru. 

Nie należy wypijać większej ilości 
słodkich płynów, ponieważ powoduje to 
nadmierny wzrost poziomu cukru. Nie 
jest zalecane jedzenie czekolady, gdyż 
zawarty w niej tłuszcz zwalnia wchłania-
nie glukozy  w przewodzie pokarmowym, 
co niebezpiecznie opóźnia ustąpienie 
hipoglikemii. Po opanowaniu hipoglike-
mii należy zjeść 1-2 kromki chleba- aby 
zapobiec nawrotowi powikłania. 

Hipoglikemia może dotknąć chorego 
na cukrzycę w różnych miejscach i róż-
nych okolicznościach. Rozsądna osoba z 
cukrzycą zawsze posiada przy sobie kar-
tonik soku lub 3 kostki cukru, a gdy wy-
chodzi z domu także 1-2 kromki chleba. 

Brak reakcji ze strony chorego na 

wstępne objawy hipoglikemii powodu-
je  jej pogłębiania się, co może dopro-
wadzić do utraty  przytomności. Osobie 
nieprzytomnej nie wolno wlewać do ust 
żadnych  płynów. W aptekach dostępny 
jest lek działający przeciwnie do in-
suliny- czyli glukagon. Glukagon jest 
hormonem powodującym podwyższenie  
poziomu cukru we krwi. Sprzedawany 
jest pod handlową nazwą  GlucaGen 
Hypokit- w specjalnym zestawie z roz-
puszczalnikiem, strzykawką i igłą - w 
charakterystycznym pomarańczowym 
pudełku. Glukagon podany podskórnie, 
domięśniowo lub dożylnie powoduje po 
kilku minutach wzrost poziomu cukru 
.  Brak reakcji na niedocukrzenie ze 
strony chorego lub jego otoczenia do-
prowadzić może do wystąpienia udaru 
mózgu, zawału serca a niekiedy nawet 
do zatrzymania czynności serca. Po wy-
stąpieniu hipoglikemii trzeba zawsze 
ustalić jej przyczynę . Każdy chory po-
winien nosić przy sobie kartę identy-
fikacyjną (najlepiej razem z dowodem 
osobistym) lub bransoletę z informacją, 
że choruje na cukrzycę.

Kwasica cukrzycowa ( ketonowa) -  
jest drugim z omawianych ostrych po-
wikłań cukrzycy. Jej przyczyną jest nie-
dobór  insuliny w organizmie chorego. 
Jest stanem bezpośredniego zagrożenia 
życia chorego z cukrzycą. W sytuacji 
braku insuliny glukoza nie może prze-
dostać się z krwi do wnętrza komórek. 
W efekcie tego poziom cukru we krwi 
rośnie a komórki mimo to „głodują” z 
powodu braku w ich wnętrzu glukozy. 
Komórki są zmuszone czerpać energię 
ze „spalania” substancji tłuszczowych. 
Doprowadza to do powstawania w orga-
nizmie nadmiaru ciał ketonowych. Dłu-
żej trwający brak dostatecznej ilości 
insuliny doprowadza do wyniszczenia 
organizmu i śpiączki ketonowej. Może 
to doprowadzić do śmierci chorego. 

Objawy kwasicy - osłabienie, nad-
mierne pragnienie, częste oddawanie 
moczu, senność, nudności, wymioty, 
brak apetytu, chudnięcie, głębokie przy-
spieszone oddechy. Poziom  glukozy we 
krwi przekracza 300mg/dl (17mmol/l). 
Charakterystyczny dla kwasicy ketono-
wej jest zapach acetonu z ust chorego. 
Zapach ten  kojarzy się  z zapachem 
zmywacza do paznokci lub z zapachem 
sfermentowanych jabłek. Należy wtedy 
zbadać przy pomocy Ketodiastix-u (pa-
sków do badania moczu) poziom cukru i 
acetonu w moczu.

Przyczyny – najczęściej występuje 
w cukrzycy typu 1, zwłaszcza u osób z 
jeszcze  nierozpoznaną chorobą. Kwasi-
ca ketonowa może też wystąpić u osób 
z dobrze dotychczas leczoną cukrzycą, u 
których doszło do zakażenia np. podczas 
infekcji wirusowej, zapalenia oskrzeli, 
zapalenia płuc. Może wystąpić  po cięż-
kim urazie, po zabiegu operacyjnym, 
udarze mózgu czy zawale serca. W tych 
sytuacjach dochodzi do zwiększonego 
zapotrzebowania na insulinę. Kwasica 

cukrzycowa występuje też po spożyciu 
alkoholu. 

Częściej występuje u osób, które igno-
rują swoją chorobę, nie przestrzegają 
diety bądź opuszczają zalecane dawki 
leków doustnych lub insuliny.

Postępowanie – kontrolować poziom 
cukru we krwi oraz poziom cukru i ke-
tonów w moczu. Wypić większe ilości 
płynów obojętnych (np. niegazowanej 
wody mineralnej) –minimum 2-3-4 litry 
na dobę. W  trybie pilnym skontaktować 
się z lekarzem. Wystąpienie kwasicy ke-
tonowej jest zawsze wskazaniem do le-
czenia insuliną - stale lub okresowo.

Chorzy z rozwiniętą kwasicą prawie 
zawsze wymagają leczenia w warun-
kach szpitalnych. Ostre powikłania cu-
krzycy rozwijają się nagle.  Najlepiej 
jest ich unikać - poprzez znajomość ich 
przyczyn i objawów oraz umiejętność 
rozsądnego reagowania już na pierwsze 
ich objawy.

lek. Andrzej Paciorkowski 
specjalista chorób wewnętrznych 

i diabetologii

Zbliżają się zapisy 
do średzkich 
przedszkoli
Dyrekcje przedszkoli na terenie naszej 
gminy w porozumieniu z Burmistrzem 
W. Ziętkowskim informują o kryteriach 
przyjęć dzieci do przedszkoli gminnych 
w roku szkolnym 2008/2009.

Do przedszkoli w pierwszej kolejności 
przyjmowane są dzieci:

1. 6-letnie (oddziały będą tworzone, jeśli 
liczba dzieci 6- letnich przekroczy 20, 
w oddziałach integracyjnych jeśli prze-
kroczy 15)

2. Kontynuujące swój pobyt w przedszkolu.
3. Matek lub ojców samotnie wychowują-

cych dziecko,
4. Rodziców z orzeczeniem umiarkowanego 

lub znacznego stopnia niepełnospraw-
ności do pracy albo niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji,

5. Z rodzin niewydolnych wychowawczo 
wskazanych przez pracowników Ośrod-
ka Pomocy Społecznej,

6. Z rodzin zastępczych,
7. Obojga rodziców pracujących zawo-

dowo (udokumentowane na karcie 
zgłoszenia przez zakłady pracy rodzi-
ców),

8. Rodziców studiujących na studiach sta-
cjonarnych (udokumentowane),

9. Mające rodzeństwo uczęszczające już do 
przedszkola,

10. Rodziców pobierających zasiłek rodzin-
ny.
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- Kiedy ostatnio rozmawialiśmy o pracy 
Usług Komunalnych, temat dotyczył przy-
gotowań do zimy. Teraz, w marcu, już chy-
ba można powiedzieć, że nie było tak źle w 
tym roku – w końcu ani wielkich mrozów, 
ani dużych opadów śniegu…

- To prawda, z jednej strony odśnieża-
nia było mało, ale z drugiej strony zimowe 
utrzymanie miasta wyglądało jak co roku. 
Bo my zimą nie tylko odśnieżamy – posy-
pujemy też ulice przy marznącej mżawce 
i deszczu. Niedługo zaczniemy zresztą już  
uprzątać pryzmy i skrzynie z piaskiem i 
solą – myślę, że do Wielkanocy znikną  z 
miasta. Teraz zaczęliśmy usuwanie nagro-
madzonego piasku po zimie – wysprząta-
no już częściowo chodniki, zamiatarką i 
ręcznie sprzątane są brzegi jezdni, no i 
2 razy w tygodniu odkurzacz zbiera psie 
odchody. 

- To drażliwy temat…
- A dlaczego? Psy mają swoje prawa, lu-

dzie mają prawo  posiadać zwierzęta, tylko 
trzeba po swoich pupilach posprzątać. Na 
świecie to standard, że właściciel sprząta z 
chodnika czy trawy, a u nas ciągle to wsty-
dliwa sprawa… Ale chodzić po czystych 
chodnikach to chcemy.

- Jak już mówimy o sprzątaniu i czysto-
ści, to nie mogę nie zapytać o sprzątanie 
ulic w ogóle oraz o to, co dzieje się z odbie-
raniem segregowanych odpadów w niektó-
rych rejonach miasta – jeśli pan pamięta, 
to kilka miesięcy temu zapowiadał pan 
taki pilotażowy program bezpłatnego od-
bierania posegregowanych odpadów.

- Zgadza się, wprowadziliśmy go w oko-
licy ul. Bławatkowej i na Os. Piastowskim. 
Na osiedlu przy ul. Bławatkowej takie 
umowy podpisało właściwie 100% rodzin 
i bardzo rzetelnie wywiązują się ze zobo-
wiązań, a my odbieramy od nich w naszych 
workach opakowania PET. Natomiast na 
Os. Piastowskim wygląda to nieco gorzej 
– ok. 1/5 rodzin przystąpiło do tego progra-
mu i na dodatek zdarzają się worki z zanie-
czyszczoną zawartością. 

-  Jaki stąd wniosek?
- Że wszystko jak zwykle tak naprawdę 

zależy od samych ludzi. Od marca chcemy 
rozszerzyć ten pomysł na Os. AK, liczę, 
że się tam przyjmie. A co do utrzymania 
ulic, to obecnie sprzątamy w wyniku po-
rozumienia władz już wszystkie ulice w 
mieście, także powiatowe. No i prawie co-
dziennie zbieramy odpady walające się wo-
kół śmietników na mieście, choć wg umo-
wy mamy to robić tylko we wtorki i piątki. 
Aha, jeszcze targowisko – tu naszym pro-
blemem są torebki foliowe, na tym otwar-
tym i wietrznym terenie nie do wyłapania 
– w dni targowe zbieramy je aż  na ulicy 
Żwirki i Wigury. 

- Porządek w mieście to tylko jedna z 
dziedzin, którą zajmują się Usługi Komu-
nalne. Oprócz tego zajmujecie się admi-
nistrowaniem wspólnotami mieszkanio-
wymi i lokalami komunalnymi, usługami 
pogrzebowymi, a przede wszystkim ziele-
nią miejską.

Rozmowa z… Włodzimierzem Głowińskim 
prezesem Usług Komunalnych

- To prawda, i jeszcze wywozem nieczy-
stości stałych. To bardzo istotna działka. A 
my  staramy się tu nie obciążać mieszkań-
ców zbytnio kosztami. Ostatnio jednak 5-
krotnie wzrosła tzw. opłata marszałkowska 
za składowanie niesegregowanych odpa-
dów na wysypisku, a poprzednia regulacja 
cen była w 2002 roku. Próbujemy w tej sy-
tuacji oszczędzać na kosztach transportu 
przez inną organizację zbierania odpadów, 
przy wymianie samochodów nie kupujemy 
ich, tylko bierzemy w leasing. Interesują 
nas tak dobrane parametrami pojazdy, 
żeby oszczędzić na paliwie. Mamy pojazdy 
zużyte wg biegłych w ponad 80%. Poza tym  
kiedyś były 3 śmieciarki o bardzo małym 
zgniocie typu Jelcz, teraz jest 1, a doszły 
do obsługi jeszcze wioski w całej gminie. 
Musimy pilnie mieć kolejną śmieciarkę i 
czynimy starania w tym kierunku. A co do 
terenu działania, to dodam tylko, że w ze-
szłym roku doszło nam 290 nowych umów, 
a w 2008 od stycznia już 100 kolejnych.  
Kupiliśmy 400 pojemników o pojemności 
120 litrów każdy, które dajemy w użytko-
wanie. Odpady to trudny temat, ale cóż, 
konieczny. A co do usług pogrzebowych, to 
w mieście świadczą je 3 firmy. My mamy 
wyłączność tylko na likwidację skutków 
wypadków drogowych, zgodnie z umową 
z prokuraturą wojewódzką. Posiadamy 2 
karawany, ale jeden z nich jest już tylko 
do kasacji. Ze środków własnych kupimy 
jeszcze w tym roku drugi karawan. Jeśli 
chodzi o usługi administracyjne, to obsłu-
gujemy 70 wspólnot mieszkaniowych w 
Środzie i na wsiach. Jest to prawie 40 tys. 
m2 powierzchni. W mieście opiekujemy 
się lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi 
w 100% własność gminy (ok. 9,4 tys. m2) 
oraz innymi lokalami użytkowymi (ok. 2,2 
tys. m2). W chwili obecnej trwają zebrania 
wspólnot, które m.in. określą zakres robót 
remontowych planowanych na 2008 rok.

- No to pomówmy o zieleni miejskiej. Co 
prawda poeta powiedział kiedyś, że o zie-
leni można nieskończenie, ale spróbujmy 
choć w skrócie…

- Nasze zadanie to przede wszystkim 
utrzymać  istniejącą już w mieście zieleń 
w dobrej kondycji. Gdzie trzeba, wymienić 
nasadzenia, a gdzie się da, dołożyć nowe. 
Zaczęliśmy tworzyć zielony zakątek obok 
LO i w tym roku chcemy go dokończyć – 
położony będzie nowy chodnik, posiejemy 
nową trawę, a gazony wypełnimy koloro-
wymi iglakami. W trójkątnym fragmencie 
naprzeciwko chcemy w tym roku zacząć 
tworzyć niespodziankę – zielony, niewy-
soki labirynt, a w tle, za nim – rzędy tre-
jaży metalowych, obsadzonych pnączami. 
Staną tam też ławki. Mamy nadzieję, że 

wtedy skwerek ten stanie się ulubionym 
miejscem odpoczynku dla mieszkańców. 
Ponieważ pobliska fontanna cieszy się za-
interesowaniem przechodniów, przyznam, 
że planujemy jeszcze dwie w mieście – jed-
na stanie przy Urzędzie od podwórza, a 
druga na ul. Inwalidów Wojennych, bli-
sko Czerwonego Krzyża. Dokończymy też 
prace przy gazonach z tyłu Urzędu – do 
stylowej fontanny dopasujemy niskie ob-
wódki z bukszpanu i wypełnimy je różami. 
Powstanie wtedy obok parkingu rosarium. 
W mieście zaczęliśmy już pierwsze nasa-
dzenia sezonowe, przygotowujemy się do 
pomocy w budowie nowych placów zabaw 
i przy doposażeniu już istniejących. Plany 
na ten rok mamy szerokie, bo zależy nam 
nie tylko na zachowaniu zieleni, ale też i 
na powiększaniu terenów rekreacyjnych 
i na tym, aby były one bardziej funkcjo-
nalne. Dlatego od pewnego czasu łączymy 
zieleń z wodą, z ławkami czy inną małą ar-
chitekturą.

- Zieleń to chyba pana ulubiony rodzaj 
prac…

- Lubię wymyślać nowe rozwiązania, szu-
kam sposobów, jak je zrobić możliwie ta-
nio. Mam nawet swój ulubiony park – Park 
Łazienki. Chciałbym kiedyś jeszcze przy-
wrócić mu świetność. Ale to są duże prace 
– trzeba by od nowa wyprofilować aleje, 
może je wysypać żwirkiem, posiać nową 
trawę, zrekonstruować fontannę –starsi 
mieszkańcy pewnie ją pamiętają, odtwo-
rzyć stare nasadzenia – morwy i kaszta-
nowce. Podsadzić drzewa niskimi krzewa-
mi. Ten park miał piękne osie widokowe, a 
na górce – gdyby ją zrekonstruować – znów 
mogłyby umawiać się czy bawić kolejne 
pokolenia średzian. W okolicach alei pro-
wadzącej do zapory jest też ostoja ptaków. 
Jak one wiosną  śpiewają… 
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I FORUM OŚWIATOWE – 14.02.2008, sala MBP

Na sali nauczyciele, samorządowcy i rodzice... Najpierw prezentacja, przybliżająca podstawowe problemy..

...potem kilka maleńkich testów sprawdzających dla uczestników Wprowadzenie do warsztatów – prelegentką była dyr. Szkoły Podstawo-
wej nr 2, p. Elżbieta Buczkowska

Praca z podziałem na grupy. Tu: nauczyciele…
…tu rodzice...

..a tu stolik samorządowców.
Na koniec podsumowanie zebranych wniosków – dyr. Gimnazjum nr 1, 
p. A. Gniotowski, pisał i pisał, i pisał…


