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10 kwietnia 2008

..w piłce nożnej  (str. 5)

 GORĄCE TEMATY:
– Jerzy Zelnik 
   w bibliotece! 
   (czytaj na str. 9)

– ..a jeśli rurociąg pęk-
nie zupełnie?

 (więcej na str. 8)

– 13 kwietnia  
o godz. 16.00 w OK. 
wystąpi kabaret  
Jerzego Kryszaka

Informacja o remoncie w MBP
Miejska Biblioteka Publiczna informuje 

czytelników, że jeszcze w maju rozpocznie 
się remont pomieszczenia Wypożyczalni 
Dziecięcej na parterze. Ze względu na za-
kres robót nie będzie możliwe w tym czasie 
korzystanie z księgozbioru, nawet w ograni-
czonym zakresie. W związku z tym prosimy 
o zaplanowanie wypożyczeń lektur szkol-

nych wcześniej, tak, aby nie utrudniło to 
ich przeczytania. 

Prace obejmować będą instalację elek-
tryczną i odnowienie ścian oraz sufitu. Po-
trwają ok. 2-3 tygodnie i przez cały ten czas  
księgozbiór będzie niedostępny. Za utrud-
nienia w korzystaniu przepraszamy. 

MW 

Wiosenne pasmo sukcesów 
średzkiej młodzieży

W Odysei Umysłu… (str. 6) ..we fitness i aerobiku... (str. 4)
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Ze spotkań burmistrza Informacja

Środa w WAP

Lider Zielonej  Wielkopolski w Zaniemyślu

Nowy kierownik  
Referatu  Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miejskim
Nowy kierownik rozpoczyna pracę 21 

kwietnia. Będzie nim pani Karolina Flu-
dra. Jest absolwentką Wydz. Budow-
nictwa, Architektury i Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Poznańskiej (na 
kierunku Inżynieria środowiska). Od 
kilku lat, tzn. od 1999 roku pracowała 
w Starostwie Powiatowym w Środzie w 
Wydziale Środowiska. Zajmowała się 
tam m.in. zagadnieniami związanymi 
z ochroną  powietrza, prowadziła spra-
wy związane z wydawaniem pozwoleń 
zintegrowanych oraz wydawaniem opi-
nii i uzgodnień warunków realizacji 
przedsięwzięć. Oprócz tego zajmowała 
się działalnością Powiatowego Centrum 
Edukacji Ekologicznej. W Referacie Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska zastąpi p. 
Tomasza Szcześniaka. 

Nowej pani kierownik życzymy wielu 
sukcesów na nowym stanowisku!

MW

07.03. – Spotkanie ze Starostą i z wójtami, 
Dominowo

 - Spotkanie grupy Lider
08.03. – Wyjazd do La Capelle
10.03. – Walne Zgromadzenie Związku 

Spółek Wodnych, z-ca burmistrza 
R. Piechowiak

11.03. – Walne Zgromadzenie PSS Społem, 
z-ca burmistrza R. Piechowiak

13.03. – Spotkanie z wicemarszałkiem Wo-
jewództwa Wielkopolskiego

14.03. – Walne Zgromadzenie Usług Komu-
nalnych

15.03. – Spotkanie z osobami bezdomnymi 
i samotnymi

18.03. – Spotkanie grupy Lider , z-ca bur-
mistrza R. Piechowiak

 - Spotkanie z prezesem Usług 
Komunalnych ze Śremu

19.03. – Mistrzostwa Fitness  Gimnazjum 
nr 1, z-ca burmistrza R. Piecho-
wiak

20.03. – Finał akcji ‘Radosne święta w każ-
dym domu”, wydawanie paczek

22.03. – Impreza sportowa, OSiR
23.03. – Śniadanie Wielkanocne w Domu 

Pogodnej Jesieni, z-ca burmistrza 
R. Piechowiak

27.03. – Spotkanie Wielkanocne z AK
29.03. – Impreza sportowa, OSiR
31.03. – Regionalny przegląd Piosenki 

Aktorskiej i Literackiej, OK, z-ca 
burmistrza R. Piechowiak

01.04. – Spotkanie z prezesem PSS Społem
02.04. – Spotkanie w sprawie farm wiatro-

wych, Dominowo, z-ca burmistrza 
R. Piechowiak

04.04. – Walne Zgromadzenie MPECWiK

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, 
iż wielokrotnie w ostatnich latach na terenie 
naszej gminy pojawiały się osoby podszywa-
jące się pod pracowników naszej Spółki. Pod 
pozorem badań wody, wchodziły do domów 
i mieszkań, gdzie okazywało się, że są to 
sprzedawcy urządzeń filtrujących lub zwy-
kli oszuści, próbujący okraść domowników.

Pragniemy podkreślić, że osoby te nie mają 
upoważnienia MPECWiK do kontaktowania 
się z naszymi Klientami. Jedynymi upraw-
nionymi osobami powołanymi do dokonywa-
nia odczytów wodomierzy są wyłącznie pra-
cownicy MPECWiK. Natomiast próby wody 
pobierane są na ujęciach wody i odcinkach 
sieci wodociągowej wody przez pracowników 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w asyście pracownika MPECWiK.

Informujemy również, że pracownicy od-
czytujący wodomierze w Państwa domach 
zaopatrzeni są w firmowe identyfikatory. 
Pracownicy ci wyłącznie odczytują wodo-
mierze i dostarczają faktury, NIE POBIE-
RAJĄ OPŁAT I NIE WOLNO IM INKASO-
WAĆ GOTÓWKI.

W związku z powyższym prosimy na-
szych klientów o zachowanie ostrożności,                 
a w przypadku zaistnienia w/w sytuacji pro-
simy o kontakt z MPECWiK pod nr tel. 285-
35-18; 994 lub z policją nr tel. 997. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z o.o. ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wlkp. 
tel.: 061 285-35-18, e-mail: mpecwik@wp.pl, 
fax: 061 285-63-41, www.wodociagi-sroda.pl,

Prezes Zarządu
mgr Jan Buczkowski

Walne Zebranie, które odbyło się 28 marca, 
przyjęło w poczet swoich członków gminy: 
Dominowo, Kórnik i Śrem. Przystosowując 
swoje struktury do wymogów Lokalnej Gru-
py Działania uchwaliło nowy Statut, powołało 
Radę Stowarzyszenia oraz uzupełniło skład 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nastąpiła rów-
nież zmiana Prezesa Stowarzyszenia.

Lider Zielonej Wielkopolski obejmujący 
obecnie 9 gmin (Dominowo, Jaraczewo, Ja-
rocin, Krzykosy, Książ Wlkp., Kórnik, Śrem, 
Środa Wielkopolska, Zaniemyś) jest naj-
większą Lokalną Grupą Działania w Wiel-
kopolsce i jedną z największych w Polsce,  
co już na starcie daje większę możliwości i 
większe szanse – mówił na zakończenie ob-
rad w Zaniemyślu dr Andrzej Przepióra z 
firmy zajmującej się przygotowaniem Lokal-
nej Strategii rozwoju dla naszego obszaru. 

Wcześniej obrady bardzo sprawnie poprowa-
dził dotychczasowy prezes stowarzyszenia,  
Janusz Wojtczak. Zgodnie z nowymi przepi-
sami LGD wybrało Radę – przyznającą środ-
ki finansowe, uzupełniło składy Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej o przedstawicieli nowo 
przyjętych gmin. W związku z przejściem do 
Rady Janusza Wojtczaka, zarząd na prezesa 
wybrał Dariusza Tomaszewskiego  - Zastęp-
cę Wójta Zaniemyśla. 

Z ramienia gminy Środa Wielkopolska 
swój Udział w Walnym Zebraniu członków 
lidera zaznaczyli: Halina Biechowiak – Dro-
żak – skarbnik stowarzyszenia, Edward 
Bartocha – członek Rady Stowarzyszenia 
oraz Rafał Piechowiak, Andrzej Gniotow-
ski, Anna Kicińska, Irena Kropaczewska, 
Iwona Plucińska, Jerzy Janasik, Piotr Mie-
loch oraz Tomasz Tański.                          TT

Gmina Środa Wielkopolska podpisała umo-
wę z  firmą EBOSTON z Gołańczy na system 
informatyczny MOBIINFO.PL, dzięki które-
mu każdy mieszkaniec i turysta będzie mógł 
zasięgnąć informacji o Środzie Wielkopol-
skiej w swoim telefonie komórkowym.

Wystarczy wejść na stronę mobiinfo.pl 
i wybrać nazwę naszego miasta. Admini-
stratorem panelu będą pracownicy Biura 
Obsługi Burmistrza, którzy będą tworzyć i 
aktualizować zawartość serwisu.

KS
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Informacje Referatu  
Gospodarki Przestrzennej 
w Wydziale Geodezji  
i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego  
w Środzie Wielkopolskiej

Walne Zgromadzenie MPECWiK 
- decyzje i podsumowania

W dniu 4 kwietnia 2008 odbyło się Zwyczaj-
ne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. 
W spotkaniu wzięli udział burmistrz Wojciech 
Ziętkowski, wiceburmistrz Rafał Piechowiak, 
członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz 
główna księgowa spółki. Funkcje właściciel-
skie w imieniu gminy Środa Wielkopolska 
pełni wobec spółki burmistrz W. Ziętkowski. 
Zarząd przedstawił sprawozdania: finansowe 
oraz z działalności spółki. Rada Nadzorcza 
zaprezentowała swoje opinie o działalności 
zarządu i spółki. Wg opinii niezależnego bie-
głego rewidenta zbadane dokumenty finan-
sowe spółki są rzetelne i zgodne z zasadami 
rachunkowości, przepisami prawa i statutem 
. Na podstawie dokonanej analizy rewident 
stwierdził, że sytuacja ekonomiczno-finan-
sowa spółki jest stabilna, a dodatni wynik fi-
nansowy (190 tys. zł) i prawidłowa płynność 
pieniężna dają podstawy do dalszej niezakłó-
conej działalności. W minionym roku wzrosły 
w spółce wszystkie wskaźniki ekonomiczne 
– wydajność pracy, wiarygodność kredytowa, 
rentowność oraz wartość bilansowa. Na pod-
stawie pozytywnych opinii burmistrz miasta 
udzielił zarządowi spółki i Radzie Nadzorczej 
absolutorium za rok 2007. Następnie analizo-

wano plan finansowy i inwe-
stycyjny na rok 2008. Spółka 
planuje uzyskać w bieżącym 
roku 13,4 mln zł przycho-
du (w r. 2007  12,9 mln zł), a 
na  inwestycje przeznaczy 
1.727.000 zł ( w r. ub. 1,4 mln 
zł) Ciągle dużym obciąże-
niem  jest spłata pożyczek za-
ciągniętych na modernizację 
Gminnej Oczyszczalni Ście-
ków w Chwałkowie. Do koń-
ca 2007 r. spłacono 6,45 mln 
zł z 10 mln. Dzięki właściwej 
dyscyplinie finansowej spłata 
pożyczek jest terminowa. W 

roku 2007 Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska podjął decyzję o przy-
znaniu MPECWiK 10% umorzenia pożyczki 
pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na 
inwestycje ekologiczne. Za te środki spółka 
planuje wybudowanie kolektora sanitarnego 
w rejonie ulic Polna, Strzelecka i Witosa. Ak-
tualnie inwestycja jest na etapie uzgodnień 
i uzyskania pozwolenia na budowę. Plany 
inwestycyjne i finansowe Spółki zostały za-
twierdzone przez właściciela. W związku z 
zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej bur-
mistrz miasta podziękował dotychczasowym 
członkom za współpracę w nadzorowaniu  i 
powołał nowy skład Rady. Załogę w Radzie 
reprezentować będą p. Magdalena Jaszczak i 
p. Maciej Lewandowski. Ustępującym z Rady 
pracownikom – p. Markowi Matuszewskiemu 
i p. Ryszardowi Krakowskiemu – podziękował  
burmistrz bukietami kwiatów. Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej został p. dr inż. Piotr 
Nowak. Pod koniec zgromadzenia zabrał głos  
burmistrz W. Ziętkowski, który przedstawił 
swoją wizję rozwoju infrastruktury miasta i 
gminy oraz nakreślił ważną rolę MPECWiK w 
tym zakresie. Na zakończenie zebrania prezes 
zarządu  Jan Buczkowski podziękował -  bur-
mistrzowi, Radzie Miejskiej, Radzie Nadzor-
czej, członkom zarządu i głównej księgowej za 
bardzo dobrą współpracę w roku 2007.          JB 

Referat Gospodarki Przestrzennej 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Środzie Wielkopolskiej informuje, że 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 28 marca 
2008 r. Nr 43 zostały opublikowane 
podjęte przez Radę Miejską w Środzie 
Wielkopolskiej uchwały dotyczące:
- miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu działalności gospo-
darczej położonego w Środzie Wielkopolskiej 
przy ul. Kórnickiej (Uchwała Nr XV/210/2008 
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z 
dnia 24 stycznia 2008 r.);

 - miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej pomiędzy ulicą Strzelecką a ulicą 
Topolską w Środzie Wielkopolskiej (Uchwa-
ła Nr XV/212/2008 Rady Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej z dnia 24 stycznia 2008 r.);

- w sprawie częściowej zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Środa Wiel-
kopolska (Uchwała Nr XV/209/2008 Rady 
Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 
stycznia 2008 r.). 

W dniu 31 marca 2008 r. Komisja do spraw 
nazewnictwa ulic w Środzie Wielkopolskiej 
przystąpiła do prac związanych z nadaniem 
nazw nowym ulicom położonym w mieście 
Środa Wielkopolska w rejonie ulic: Bławat-
kowej, Stokrotkowej oraz Strzeleckiej. Pro-
jekty uchwał z propozycjami nowych nazw 
ulic zostaną przedstawione Radzie Miejskiej 
w Środzie Wielkopolskiej na najbliższej se-
sji, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 
2008 r. w Ośrodku Kultury. 

W dniu 1 kwietnia 2008 r. o godz. 1100  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie 
Wielkopolskiej odbyła się publiczna dysku-
sja dotycząca projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
rekreacji, zabudowy mieszkaniowe i komu-
nikacji w Winnej Górze. W spotkaniu udział 
wzięli projektanci miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, pracownicy 
Urzędu Miejskiego, a także mieszkańcy wsi 
Winna Góra. Projektanci przedstawili zain-
teresowanym główne założenia projektu za-
gospodarowania przestrzennego niektórych 
nieruchomości położonych we wsi Winna 
Góra, udzielali informacji i odpowiedzi na 
pytania dotyczące możliwości i formy zabu-
dowy, komunikacji, odprowadzenia ścieków 
i wód opadowych, a także ochrony i zagospo-
darowania istniejących stawów itp.           JN

31 marca 2008 roku stary dowód osobisty traci ważność
31 marca 2008 roku straciły ważność 

stare książeczkowe dowody osobiste wy-
dawane w Polsce do końca 2000 roku. 

Aktualnie według szacunków, około 
150 obywateli Gminy Środa Wielkopol-
ska posiada jeszcze książeczkowe do-
wody osobiste. Osoby te pozostały bez 
ważnego dowodu osobistego ze wszyst-
kimi tego konsekwencjami. Brak nowe-
go dowodu osobistego po 31 marca 2008 
roku to kłopoty z dostaniem emerytury, 
otrzymania kredytu i wypłacenia pienię-
dzy w banku, załatwieniem formalności 
w urzędach. 

Wymiana starych dowodów na nowe 
trwa nadal . Mieszkańców, którzy do tej 
pory nie wypełnili obowiązku wymiany 
dowodu osobistego, zapraszamy w tym 
celu do Wydziału Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopol-
skiej, RATUSZ, Plac Zamkowy 1 (parter), 
do złożenia wniosku. Czas oczekiwania 
na nowy dowód to około 4 tygodni.

Do wniosku należy dołączyć następu-
jące dokumenty: 

• odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler i 
panna) lub odpis skrócony aktu małżeństwa ( 
osoby zamężne, wdowy i wdowcy). W przypad-
ku gdy wymienione akty znajdują się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego                     w Środzie Wielko-
polskiej tych dokumentów się nie załącza;

• dwie kolorowe lub czarno-białe fotografie o 
wymiarach 35 x 45 mm

• dowód wpłaty kwoty 30 zł. za wydanie do-
wodu osobistego na konto Urzędu Miejskiego w 
Środzie Wielkopolskiej nr 12 1090 1418 0000 
0000  4101 4787. 

JK
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Co nowego w inwestycjach gminnych?

Mistrzostwo Wielkopolski w aerobiku grupowym 
dla Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej

Jedne inwestycje dobiegają końca, inne 
trwają, a do jeszcze innych przygotowy-
wana jest dokumentacja wstępna.  I tak, 
trwa przetarg na wykonanie remontu da-
chu Urzędu Miejskiego. Wpłynęło 9 ofert, 
zostały one już otwarte.

Wybrano już także ofertę (jedna z dwóch, 
które wpłynęły) na wycenę nieruchomości 
na terenie gminy. Umowa z wykonawcą 
operatów szacunkowych podpisana zosta-
nie po 08.04., kiedy upływa termin ewen-
tualnych odwołań.

3 kwietnia dokonano odbioru wykona-
nych miejsc postojowych przy bloku na 
ul. Hallera. Do końca kwietnia także za-

kończone będą ro-
boty na Osiedlu AK 
– obecnie wykony-
wane są podjazdy do 
budynków na grun-
cie gminnym. 

Rozpoczęły się 
także prace przy Li-
ceum Ogólnokształ-
cącym – powstaną 
tam nowe chodniki, 
staną 4 stylowe po-
dwójne lampy na 
nowych wysepkach 
zieleni.

W najbliższym 
czasie gmina za-
mierza dokonać 
też zmiany utwar-
dzeń i układu ko-
munikacyjnego na 

Kiedy 26 lutego podczas finału Rejonu 
Poznań Teren Wschód Gimnazjady w Ae-
robiku Grupowym w Jarocinie dziewczęta 
z Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp ze łzami 
szczęścia w oczach przyjmowały werdykt 
jury, który jako najlepszej drużynie zawo-
dów dawał awans do mistrzostw Wielkopol-
ski, ani przez myśl im nie przeszło,że i tam 
staną na najwyższym podium.

1 kwietnia w poznańskiej Arenie podczas 
IX Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w Aerobiku Grupowym zespół  Extreme 
w składzie:Aleksandra Korcz, Natalia Zys, 
Dagmara Dobrogojska, Katarzyna Rzepka, 
Ania Gawarecka,Aleksandra Krzekotow-
ska,Maja Antkowiak oraz Izabella Woźniak 
znalazł się wśród 19 innych najlepszych 
drużyn z całej Wielkopolski.Przygotowana 
z dużym rozmachem impreza przyciągnę-
ła wielu widzów. Niezwykle dynamiczne-
,kolorowe,starannie przygotowane układy 
muzyczno-ruchowe wzbudzały aplaus wi-
downi.Oceniające pokazy 8 osobowe jury 
pierwsze miejsce przyznało właśnie dziew-
czętom z Gim. nr 1. Każda z nich otrzymała 
złoty medal mistrzostw, a do szkoły trafił 
piękny dyplom i okazały puchar. Podczas 
imprezy w Arenie w pokazach pozakonkur-

sowych grupa Extreme zaprezentowała się  
i to dwukrotnie w pełnym elementów akro-
batycznych układzie fitness, który w całości 
był projektem własnym dziewcząt i okazał 
się najlepszym podczas VII Mistrzostw Fit-
ness Gim. nr 1 w Środzie Wlkp rozegranych 
19 marca. W sumie podczas całej imprezy w 
poznańskiej Arenie dziewczęta wychodziły 
na parkiet 4 razy - we wspaniałej kondycji i 
z uśmiechem na twarzy, pokazując się z jak 
najlepszej strony. 

Swoją klasę potwierdziły następnego 
dnia podczas Turnieju Aerobiku Grupo-

wego w Pleszewie, gdzie równiez okazały 
się najlepsze, zajmując 1 miejsce. Tam za 
zwycięstwo otrzymały nie tylko dyplom i 
statuetkę tancerki, ale równiez wieżę hi-fi 
dla szkoły. Opiekę nad grupą sprawuje na-
uczycielka wf  Gim.nr1 w Środzie p. B.Ko-
sińska, która juz od lat rozbudza wśród 
swoich uczennic zainteresowanie fitnes-
sem i aerobikiem. Gdyby nie jej osobiste 
zaangażowanie, dziś nie cieszylibyśmy się 
sukcesem średzianek i  zdobyciem tytu-
łu najlepszej drużyny w Wielkopolsce w 
Aerobiku Grupowym. Specjalne podzię-
kowania należą się również dyrektorowi 
Gim.nr1 p. A.Gniotowskiemu za wsparcie 
pomysłu i idei tej formy ruchowej oraz za 
to, że zawsze znalazło się w szkole miejsce 
na wielogodzinne treningi, bez których o 
tak wysokiej formie dziewczęta mogłyby 
tylko pomarzyć. Największe  jednak sło-
wa uznania należą się samym bohater-
kom sukcesu , bo to dzięki ich wysiłkowi, 
samodyscyplinie i ogromnemu zaangażo-
waniu ich zwycięstwa stały się możliwe. 
Brawo!

(fotoreportaż z występów Extreme na 
ostatniej stronie)

JZ

Gmina przygotowuje się też do remon-
tu świetlicy wiejskiej w Koszutach – w 
części budynku ma znaleźć się miejsce 
dla OSP. Będzie to pomieszczenie gara-
żowe dla 2 samochodów bojowych oraz 
zaplecze socjalne. Prace ruszą jeszcze w 
kwietniu. Po wykonaniu remontu plano-
wany jest zakup dla OSP Koszuty śred-
niego wozu bojowego.

MW

skwerze przy pomniku gen. J.H. Dą-
browskiego tak, aby ułatwić podczas 
ceremonii podchodzenie do pomnika 
oraz gromadzenie się delegacji. Ro-
boty, które zaczną się jeszcze wiosną, 
zmienią układ wybrukowanych alejek 
– m.in. główna ścieżka poprowadzona 
będzie centralnie do pomnika, z tyłu 
wykonany zostanie utwardzony placyk 
dla oczekujących pocztów i delegacji i 
zainstalowane podświetlenie pomnika. 
Uzyskano już pozytywną opinię konser-
watora zabytków, gotowa jest też doku-
mentacja, zatem prace mogą zacząć się 
w najbliższym czasie.
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Goście ze Środy w La Capelle

Mecze na OSiR-ze

10.03.2008 we francuskim miasteczku 
La Capelle  została podpisana 
umowa o współpracy Kantonu La 
Capelle w regionie Pikardia we 
Francji, reprezentowanym przez 
Konsula Generalnego Kantonu La 
Capelle – Frederica Meura i Mera 
Miasta La Capelle – Guya Meresse, 
z powiatem średzkim i Środą Wlkp, 
reprezentowanymi przez starostę Piotra 
Piekarskiego i burmistrza Wojciecha 
Ziętkowskiego. 

Na boisku średzkiego OSiR-u rozpoczęto 
rozgrywki rundy wiosennej piłki nożnej. 

29 marca stanęły naprzeciwko siebie 
dwie drużyny, które zajęły dobre miejsca 
podczas jesiennej rywalizacji. Mecz 14 ko-
lejki o mistrzostwo klasy okręgowej pomię-
dzy zespołami Polonia Środa - 1922 Lechia 
Kostrzyn zakończył się przegraną gospoda-
rzy i wynikiem 2:3 dla gości z Kostrzyna. 
Licznie przybyli kibice, rozżaleni, główną 
winą obarczali niedoświadczonego sędzie-
go głównego, który ich zdaniem nie radził 
sobie z oceną sytuacji na boisku. Nie pomo-
gła jednak także słabsza forma Polonii oraz 
efekt psychologiczny szybko strzelonej 
przez kostrzynian bramki.

Na pociechę  tego samego dnia rozegrany 
mecz juniorów starszych z zespołem z Mo-
siny zakończył się wysoką wygraną średz-
kich piłkarzy - ostateczny wynik to 6:1. 
Zarówno technicznie, jak i psychologicznie  

juniorzy Polonii dominowali na boisku, a 
kolejne strzelone  bramki tylko dodawały 
im skrzydeł. 

Następnego dnia w Środzie rozegrali 
swój wiosenny mecz rewanżowy również 
juniorzy młodsi Polonii. Także i tu wysoko 
zwyciężyli rywali. Mecz Polonii Środa JM 
z Remesem Promień Opalenica zakończył 
się wynikiem 6:1. W zgodnej opinii kibiców, 
którzy w to słoneczne popołudnie dopisali, 
przyjemnością było obserwować zarówno 
umiejętności, jak i wolę walki oraz dobrą 
współpracę drużyny. 

Także ostatni weekend przyniósł same 
zwycięstwa - Polonia Środa wygrała z Wełną 
Rogoźno 4:0, a obie drużyny juniorów poko-
nały zespoły ze Śremu - młodsi 5:0, a starsi 
2:0. W  sobotę 5 kwietnia  zespoły ze Środy 
nie pozwoliły nikomu nawet na strzelenie  
honorowego gola. I oby tak dalej.

MW

Podpisanie umowy i wyrażenie chęci 
współpracy  jest ukoronowaniem 16 letniej 
już współpracy z tym regionem Stowarzy-
szenia „Wielkopolscy Przyjaciele Francji”  ze 
Stowarzyszeniem „Przyjaciele Polski z La 
Thierache”.

Zawarte teraz porozumienie uwzględnia 
współpracę i wymianę doświadczeń w ramach 
integracji europejskiej  w następujących dzie-
dzinach:

1 Wzajemnej promocji gospodarczej, tury-
stycznej, kulturalnej i społecznej

2. Wspierania kontaktów między przedsię-
biorcami w zakresie wymiany handlowej i re-
alizacji wspólnych przedsięwzięć

3. Współpracy środowisk rolniczych 
4. Współpracy szkół i organizacji społecz-

nych w ramach wymiany kulturalnej, tury-
stycznej i sportowej  

5. Przygotowania i realizacji wspólnych 
programów, przedsięwzięć inwestycyjnych, 
produkcyjnych, edukacyjnych i turystycz-
nych w ramach programów integracji Unii 
Europejskiej

Przy podpisaniu umowy obecni byli przed-
stawiciele Stowarzyszeń: „Przyjaciele Polski z 
La Thierache” z prezesem Norbertem Dupont 
i  „Wielkopolscy Przyjaciele Francji”  z pre-
zesem Haliną Biechowiak-Drożak. Uroczy-
stościom towarzyszyli również nauczyciele i 
uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych, którzy 
przebywali w tym samym czasie w La Capelle 
z rewizytą we francuskiej szkole, z którą  we 
wrześniu rozpoczęli uczniowską wymianę. 

Podczas pobytu w La capelle goście ze Śro-
dy zwiedzali gospodarstwo specjalizujące sie 
w produkcji mleka, mały zakład wytwarza-
jący mleczarskie produkty lokalne, laborato-
rium oraz Starówkęw mieście Chimey.

HD
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Melpomena w śniegu

Odyseja Umysłu - prestiżowa nagroda dla średzian!!

(Międzynarodowy Dzień Teatru - 27 mar-
ca)

27 marca przypada Międzynarodowy 
Dzień Teatru. W związku z obchodami tego 
święta dzień wcześniej - 26 marca - na Sta-
rym Rynku w Środzie Wlkp o godz. 15.00 
odbył się happening , w którym wzięły 
udział teatry i grupy teatralne ze Środy: - 
Teatr OSOBNO, Teatr IT, dziecięca grupa 
teatralna SZCZUDŁY oraz grupa “Tomi” z 
Gimnazjum nr 2. 

O godz. 14.30 spod Ośrodka Kultury wy-
ruszyło ponad 30 osób, by świętować Mię-
dzynarodowy Dzień Teatru. Scenariusz hap-
peningu był bardzo ciekawy. Grupy miały 
stworzyć kilkumetrową maskę teatralną. 
Maska została podzielona na kilka części 
- oczy, usta, i mózg. Oczy symbolizowały 
widzów - zielone i złe dawały znać, że nie 
podoba im się to, co widzą, niebieskie i ro-
ześmiane symbolizowały zadowolenie. Usta 
były symbolem mowy i głównego narzędzia 

aktora, a mózg to wszystko, 
co się dzieje w ludziach, 
którzy zetkną się z teatrem. 
W czasie, kiedy aktorzy od-
grywali sceny związane z 
kolejnymi częściami, pozo-
stali tworzyli kolejne części 
maski - malowali, przykle-
jali fragmenty scenariuszy, 
kostiumów, a nawet robili 
sondę wśród przechod-
niów. Podczas gdy powsta-
wały kolejne części maski , 
aktorów zaskoczyła pogoda 
- wielkie płaty śniegu spa-
dały na tekturową maskę. 
Grupy na wszelkie spo-
soby próbowały ratować 
ją przed rozmoczeniem, jednak tu pogoda 
znów spłatała figla - słońce, które wyszło zza 
chmur, zamieniło maskę w wielką kałużę, 
przez co próba jej postawienia  skończyła się 

fiaskiem. Mimo pogodowych utrudnień ak-
torzy byli zadowoleni z happeningu i myślą 
o tym, by go powtórzyć, gdy przyjdą ciepłe 
dni.                                                                  KK

W dniach 28-29 marca 2008 r. w Filhar-
monii Gdańskiej odbył się 17. finał Ody-
sei Umysłu - międzynarodowego progra-
mu edukacyjnego, rozwijającego twórcze 
myślenie. Trzy grupy z Ośrodka Kultury 
przygotowywały się do niego od paździer-
nika 2007 r. Jedna z nich wróciła z nagrodą 
RANATRA FUSCA, przyznaną za wybitną 
kreatywność. 

27 marca ze Środy Wielkopolskiej wyje-
chało siedem drużyn: trzy z OK Średziak 
(członkostwo Ośrodka Kultury), dwie z 
Liceum Ogólnokształcącego, jedna z Gim-
nazujm nr 2 oraz jedna ze Stowarzyszenia 
STRUŚ. Wszystkie drużyny zaprezentowały 
się bardzo dobrze, a w końcowych wynikach 
znalazły się w ścisłej czołówce zajmując 
trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach. 
Jedna z drużyn otrzymała specjalną nagro-
dę przyznawaną za wybitną kreatywność. 

To drużyna z Ośrodka Kultury ze Środy 
Wielkopolskiej, która na 17. Ogólnopolskim 
Konkursie Odysei Umysłu w Gdańsku zdo-
była nagrodę RANATRA FUSCA. Daje jej 
to prawo reprezentowania swojego regionu 
i kraju na Finałach Światowych w Maryland 
k. Waszyngtonu w dniach 31 maja - 4 czerw-
ca 2008 r. Drużyna, co prawda, zajęła szóste 
miejsce w swojej grupie wiekowej, jednak 
zaprezentowała coś, co zachwyciło sędziów 
- zbudowany przez Kasię Ratajczak mini 
fortepian z zapałek, który ma struny, otwie-
raną klapę i potrafi zagrać melodię “Happy 
birthday”. 

Obecnie trwa szeroko zakrojona akcja 
zbierania pieniędzy na wyjazd do USA. 
Mamy nadzieję, że uda się zebrać środki 
potrzebne na wyjazd, by umożliwić mło-
dym ludziom zrealizowanie marzenia i sta-
niecie do walki o tytuł Mistrza Świata Ody-
sei Umysłu. 

Odyseja Umysłu® to międzynarodowy 
program edukacyjny. Celem programu jest 
rozwój zdolności twórczych, jakie posiada 
każdy człowiek. Odyseja inspiruje uczest-

ników do myślenia i wymyślania, angażu-
jąc ich w proces rozwiązywania problemów 
rozbieżnych, czyli takich, które rozwiązać 
można na wiele sposobów. Od przedszkoli 
po uczelnie wyższe młodzi ludzie pracują 
w drużynach, nabierając szacunku dla od-
miennych osobowości i koncepcji. 

Program jest realizowany poprzez działa-
nia twórcze w małych 5-7 osobowych gru-
pach, w których dzieci i młodzież uczą się 
kreatywności pod opieką trenera. Pracują 
nad jednym, wybranym problemem, który 
jest rozwiązywany przez drużyny na całym 
świecie. Swoje rozwiązanie prezentują na 
Finale Ogólnopolskim, który w tym roku 
odbył się w Filharmonii Gdańskiej. Odyse-
ja Umysłu ma formę konkursu, co wyzwala 
w uczestnikach pozytywną rywalizację i po-

budza do pracy. W każdym roku w progra-
mie bierze udział ponad 800 uczestników. 
Zwycięzcy finałów krajowych oraz zdobyw-
cy nagrody RANATRA FUSCA mają prawo 
reprezentowania Polski na Finałach Świa-
towych w Stanach Zjednoczonych. Nagro-
da Ranatra Fusca jest bardzo prestiżową na-
grodą, przyznawaną drużynom za wybitną 
kreatywność i wyjątkowe rozwiązanie za-
dania. Nagroda ta przyznawana jest bardzo 
rzadko, a w tym roku PO RAZ PIERWSZY 
trafiła do Wielkopolski! 

Drużyna, która zdobyła nagrodę wystąpiła 
w składzie: Kasia Ratajczak, Kasia Gorgo-
lewska, Daria Polnar, Aneta Rzepczyńska, 
Jakub Tomaszewski oraz Marta Walczak. 
Trenerem drużyny jest Katarzyna Kicińska.

KK
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IiZ 341/6/2008 Środa Wielkopolska, dnia 2008-03-31

Ogłoszenie o wyborze oferty
Dotyczy: sporządzanie operatów szacunko-

wych nieruchomości położonych na terenie  
gminy Środa Wielkopolska. 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r. 
nr 223, poz. 1655) zawiadamiam, że w postępowaniu 
na ww. zadanie prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość nie przekracza 
wartości określonych w rozporządzeniu wydanym 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., została wy-
brana oferta nr 2, jako najkorzystniejsza tj:

„EKSPERT” Biuro Wycen i Usług Majątko-
wo – Consultingowych Halina Nowak ul. Ko-
chanowskiego 5B, 63-000 Środa Wielkopolska 
zaoferowane ceny brutto/punkty w każdym 
podkryterium ceny: 

Cena za określenie wartości gruntu:
- pojedynczej działki: 176,90 zł – 9,66 pkt
- jednej działki w kompleksie działek: 115,90  

zł - 5,00 pkt 
Cena za określenie wartości działki z nakła-

dami:
- pojedynczej działki: 219,60 zł - 9,00 pkt
- jednej działki w kompleksie działek:
 158,60 zł - 5,00 pkt 
Cena za wycenę wartości lokalu z przynależ-
nościami i udziałem w częściach wspólnych: 
- dla pojedynczego lokalu: 244,00 zł -10,00 pkt  
- dla 2-5 lokali w budynkach wielorodzinnych: 

183,00 zł - 4,67 pkt   
- powyżej 5 lokali w budynku wielorodzin-

nym: 61,00 zł - 5,00 pkt                     
Cena za określenie wartości gruntu sprze-

dawanego na rzecz użytkownika wieczyste-
go:

- dla jednej działki: 176,90 zł - 8,00 pkt 
- dla jednej działki w kompleksie działek: 

122,00 zł - 5,00 pkt                    
Cena za określenie wartości gruntów do usta-

lenia renty planistycznej i opłat adiacenckich:

- dla pojedynczej działki: 298,90 zł  - 8,00 pkt
- dla jednej działki w kompleksie działek: 

176,90 zł -5,00 pkt
Cena za określenie wartości działki do ustale-

nia lub aktualizacji opłat z tyt. użyt. wieczyste-
go:

- dla pojedynczej działki: 176,90 zł - 9,66 pkt                
- dla 2-5 dział. w kompleksie działek będących 

w użytkowaniu  wieczystym: 115,90 zł - 8,00 pkt
-  powyżej 5 dział.  w kompleksie działek będą-

cych w użytkowaniu wieczystym: 61,00 zł - 7,00 
pkt

Wybrany wykonawca spełniał wszystkie 
wymogi zamawiającego określone w specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
uzyskał największą ilość punktów łącznie tj. 
98,99 wyliczonych zgodnie z kryteriami oce-
ny ofert.

1. Informuję, że do przetargu złożono 2 oferty 
tj.:

 a) oferta  nr 1
• nazwa wykonawcy: Rzeczoznawca Mająt-

kowy Jerzy Paprzycki ul. Poznańska 52, 63-004 
Tulce

• zaoferowane ceny/punkty w każdym pod-
kryterium ceny:

Cena za określenie wartości gruntu:
- pojedynczej działki:170,80z - 10,00 pkt  
- jednej działki w kompleksie działek: 122,00 

zł - 4,75 pkt     
Cena za określenie wartości działki z nakła-

dami:
-pojedynczej działki: 244,00 zł -  8,10 pkt 
-jednej działki w kompleksie działek: 183,00 zł 

-  4,33 pkt         
Cena za wycenę wartości lokalu z przynależ-

nościami i udziałem w częściach wspólnych: 
- dla pojedynczego lokalu: 292,80 zł - 8,33 pkt
- dla 2-5 lokali w budynkach wielorodzinnych: 

170,80 zł -  5,00 pkt    

- powyżej 5 lokali w budynku wielorodzin-
nym: 73,20 zł -  4,17 pkt   

Cena za określenie wartości gruntu sprzeda-
wanego na rzecz użytkownika wieczystego:

- dla jednej działki: 183,00 zł -  7,73 pkt        
- dla jednej działki w kompleksie działek: 

122,00 zł -  5,00 pkt       
Cena za określenie wartości gruntów do 

ustalenia renty planistycznej i opłat adiacenc-
kich:

- dla pojedynczej działek: 305,00 zł           -  7,84 
pkt              

- dla jednej działki w kompleksie działek: 
183,00  zł -  4,83 pkt   

Cena za określenie wartości działki do usta-
lenia lub aktualizacji opłat z tyt. użyt. wieczy-
stego:

- dla pojedynczej działki: 170,80 zł -10,00 pkt         
- dla 2-5 dział. w kompleksie działek będą-

cych w użytk. wieczystym: 122,00 zł             -  7,60 
pkt 

-  powyżej 5 dział.  w kompleksie działek bę-
dących w użytk.  wieczystym: 73,20 zł       -  5,83 
pkt 

• łączna ilość punktów: 93,51
 b) oferta nr 2  - wybrany wykonawca  
2. W prowadzonym postępowaniu nie odrzu-

cono żadnej oferty.
3. W prowadzonym postępowaniu nie zosta-

ły wykluczone żadne oferty.
Od niniejszej decyzji przysługują środki 

ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz-
nych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Otrzymują: 
1. Rzeczoznawca Majątkowy Jerzy Paprzyc-

ki ul. Poznańska 52, 63-004 Tulce
2. „EKSPERT” Biuro Wycen i Usług     Ma-

jątkowo – Consultingowych Halina Nowak, ul. 
Kochanowskiego 5B,63-000 Środa Wlkp.

3. IiZ a/a

       
IiZ 341/3/2008 Środa Wielkopolska, dnia 2008-03-31

Ogłoszenie o wyborze oferty
Dotyczy: budowy drogi dojazdowej w miejscowości 

Kijewo gmina Środa Wielkopolska od km 0,0+0,00 
do km 0,3+55,50.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 
223, poz. 1655) zawiadamiam, że w postępowaniu na 
ww. zadanie prowadzonym w trybie przetargu nie-
ograniczonego, którego wartość nie przekracza war-
tości określonych w rozporządzeniu wydanym na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., została wybrana 
oferta nr 3, jako najkorzystniejsza tj:

„TRANS-MASZ” Beton Dróg Spółka Jawna ul. 
Żwirki i Wigury 20A 63-000 Środa Wielkopolska Za-
oferowana  cena: 1.199.997,08 zł brutto. Słownie: jeden 
milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć-
set dziewięćdziesiąt siedem zł 08/100

Wybrany wykonawca spełniał wszystkie wymogi 
zamawiającego określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz uzyskał największą ilość 
punktów wyliczonych zgodnie   z kryteriami oceny 
ofert.

 1. Informuję że, do przetargu złożono 4 oferty tj:

a) oferta  nr 1 - nazwa wykonawcy: Zakład Robót 
Wielobranżowych Marek Kubiaczyk Kokoszki 25, 62-
330 Nekla

- zaoferowana cena:  1.330.918,13 zł brutto- ilość 
punktów: 90,16

 b) oferta nr 2  - nazwa wykonawcy: Zakład Usług 
Wodno-Melioracyjnych „WODMEL” Brzeźno ul. Ko-
nińska 17, 62-513 Krzymów

- zaoferowana cena: 1.129.441,80 zł brutto
-  ilość punktów:oferta została odrzucona
c) oferta nr 3 - nazwa wykonawcy: „TRANS-MASZ” 

Beton Dróg Spółka Jawna ul. Żwirki i Wigury 20A, 63-
000 Środa Wielkopolska 

- zaoferowana cena: 1.199.997,08 zł brutto 
-  ilość punktów: 100,00
d) oferta nr 4  - nazwa wykonawcy: Przedsiębior-

stwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz Ruszkowo 
7a, 63-000 Środa Wlkp.

- zaoferowana cena: 1.499.033,17 zł brutto
-  ilość punktów:  80,05
2. W prowadzonym postępowaniu nie zostały wy-

kluczone żadne oferty.

3. W prowadzonym postępowaniu  odrzucono 1 ofertę.
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2007 r. nr 223, poz. 1655), zawiadamiam o odrzu-
ceniu następującej oferty:

Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych „WODMEL” 
Brzeźno ul. Konińska 17, 62-513 Krzymów

Powód - Niezgodność ze specyfikacją  istotnych wa-
runków zamówienia Część II pkt 4 lit. b.Uzasadnienie 
prawne: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Od niniejszej decyzji przysługują środki 
ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – dział VI 
„Środki ochrony prawnej”.

Otrzymują: 
1.  Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubia-

czyk   Kokoszki 25, 62-330 Nekla
2. Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych „WODMEL” 

Brzeźno ul. Konińska 17, 62-513 Krzymów
3. TRANS-MASZ” Beton Dróg Spółka Jawna     ul. 

Żwirki i Wigury 20A, 63-000 Środa Wlkp.
4.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spo-

chaczRuszkowo 7a, 63-000 Środa Wlkp.
5. IiZ a/a

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 

Znów problem 
ze ściekami...

Dyrektor Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Środzie 
Wielkopolskiej 

Firma z Międzyrzecza  
wykona studnię głębinową 
dla OSiR-u !

informuje, że na tablicy ogłoszeń Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej, 
ul. Sportowa 12 oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej  ul. Da-
szyńskiego 5  do dnia 20 kwietnia 2008 roku 
wywieszone jest ogłoszenie o wydzierżawie-
niu nieruchomości położonej w Środzie Wiel-
kopolskiej przy ul. Plażowej 4, oznaczonej nr 
geod. 251/3, zabudowanej budynkiem socjal-
no-gospodarczym o powierzchni użytkowej 
250 m2, przeznaczonej na prowadzenie dzia-
łalności gastronomiczno-handlowej.

Bliższych informacji na temat ogłoszenia 
udziela Dyrektor Ośrodka Sportu  i Rekreacji 
w Środzie Wielkopolskiej  przy ul. Sportowej 
12, tel. (061) 285 25 20.

21 marca  w ramach prowadzonego przetar-
gu nieograniczonego otwarto złożone 3 oferty i 
dokonano wyboru wykonawcy , który już nie-
długo wykopie na terenie OSiR-u tak potrzeb-
ną studnię głębinową. 

Wybraną ofertę złożyła firma BUD-MISTRZ 
sp. j. z Międzyrzecza, która zresztą jako jedyna 
zmieściła się w limicie finansowym, zakreślo-
nym przez radnych Rady Miejskiej. Po pod-
pisaniu umowy jeszcze wiosną ruszą prace 
w ramach inwestycji, noszącej pełną nazwę 
„wykonanie studni głębinowej – otworu hy-
drogeologicznego do głębokości 140 metrów”. 
Roboty mają trwać około półtora miesiąca, już 
latem więc OSiR będzie miał własne ujęcie 
wody na potrzeby nawadniania nawierzchni 
sportowych.                                                       MW

Kolejna poważna awaria rurociągu 
tłocznego w Kijewie. Od stycznia br. 
brygada MPECWiK usunęła kilkanaście 
przecieków na rurociągu tłocznym o 
średnicy 400 mm.
 Jest to podwójny rurociąg stalowy tło-

czący ścieki z Przepompowni przy ul. Nie-
działkowskiego do Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków w Chwałkowie. Jedna nitka ma 
ok. 2,5 km dług. Rury były położone w la-
tach 80-tych i należy przypuszczać, że są 
w znacznej mierze skorodowane. Zarząd 
MPECWiK postanowił złożyć zapytania 
ofertowe na koncepcję renowacji tego ruro-
ciągu. Jednak już wg wstępnego kosztorysu 
należy się spodziewać wydatków rzędu 6-8 
mln zł.                                                            JB
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Stypendia również w Środzie

XII Mistrzostwa Polski  
Honorowych Dawców Krwi PCK w Szachach 

Ministerstwa Edukacji Narodowej na 
swoich stronach internetowych poinfor-
mowało o wysokości przyznanych środków 
na wypłatę drugiej transzy stypendium 
szkolnego. Nasza gmina otrzyma 243 tys. zł 
dotacji, kwota ta wystarczy na 5-miesięcz-
ne stypendia dla uczniów, którzy złożyli 
wnioski we wrześniu 2007r. na rok szkolny 
2007/2008.   

Wydawanie decyzji o przyznaniu sty-
pendium materialnego rozpocznie się po 
otrzymaniu oficjalnego pisma z MEN o 
przyznaniu dotacji oraz przekazaniu środ-
ków na konto Urzędu Miejskiego. Najpraw-
dopodobniej nastąpi to w maju br. Jednak 
już teraz wnioskodawcy powinni zbierać ra-

chunki potwierdzające wydatki na potrze-
by edukacyjne. 

Stypendium szkolne może być przezna-
czone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc 
rzeczową o charakterze edukacyjnym. 
Świadczenia te nie są wymienione w formie 
zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zale-
ży od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęcia-
mi mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka 
języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, 
recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Po-
moc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 
to np. tornister, strój na zajęcia wychowania 
fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory 
szkolne - ale i atlas historyczny, encyklope-
dia, pokrycie kosztów abonamentu inter-

netowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, 
zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla 
ucznia zainteresowanego biologią lub lune-
ta dla ucznia zainteresowanego astronomią, 
o ile są związane z procesem edukacyjnym. 
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o 
charakterze edukacyjnym jedynie w sytu-
acji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bez-
pośredni z procesem edukacji ucznia (np. 
kimono dla ucznia trenującego karate).

Wypłacenie stypendium szkolnego nastą-
pi po przedłożeniu w macierzystej szkole lub 
Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego stosownych rachunków. 

TT

Odbędą się od 11–13.04.2008 r. w inter-
nacie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie 
Wlkp., przy ul. Kosynierów 2b. 

Regulamin:
1. Mistrzostwa odbywać się będą w dniach 

11-13.04.2008 r. w internacie Zespołu Szkół 
Rolniczych w Środzie Wlkp., ul. Kosynie-
rów 2b.

2. Organizatorem mistrzostw jest Rejono-
wa Rada Honorowych Dawców Krwi PCK 
Środa Wlkp. przy współudziale Zarządu 
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Środzie Wlkp.

3. Celem mistrzostw jest:
- wyłonienie Mistrzów Polski indywidual-

nych i drużynowych w szachach na 2008 r.,
- integrowanie środowiska krwiodawców 

z całej Polski,
- popularyzacja gier i zabaw umysłowych 

krwiodawców.
4. Uczestnikami mistrzostw są krwiodaw-

cy, członkowie klubów HDK zgłaszanych 
przez Rejonowe Rady HDK PCK.

5. Drużyny startujące w mistrzostwach 
składają się z 3 zawodników obojga płci.

6. Zawodnicy powinni posiadać legityma-
cję PCK i książeczkę klubową HDK.

7. Rejony wystawiają po jednej drużynie, 
organizator ma prawo wystawić dwie dru-
żyny.

8. Turniej odbędzie się w punktacji indy-
widualnej i drużynowej w systemie szwaj-
carskim opartym na rankingu kojarzonym 
komputerowo 9-11 rund i czasie 2 x 15 min. 

9. Zgłoszenia drużyn powinny być doko-
nywane do 29 lutego 2008 r. na adres:

Zbigniew Bagrowski, ul. Stary Rynek 
13/4,63-000 Środa Wlkp., kom. 0-600-331-
453

10. Wpisowe wynoszące 70 zł. od zawodni-
ka powinno być wpłacone do 29 lutego 2008 
r. na adres: UKS GM-2 Gimnazjum Nr 2 Nr 
konta: 6990 8500 0200 0000 0059 3300 01 z 
dopiskiem: „MISTRZOSTWA POLSKI W 
SZACHACH 2008”

11. Organizator nie ubezpiecza uczestni-
ków mistrzostw – obowiązek ten spoczywa 
na organach zgłaszających.

12. Za szkody wyrządzone przez uczestni-
ków podczas imprezy odpowiadają zawod-
nicy.

Jerzy Zelnik będzie gościem Miejskiej Biblioteki !

Program imprezy:
11 kwiecień 2008 r. – piątek
zakwaterowanie ekip – internat ZSR w 

Środzie Wlkp.
godz. 18.00 – kolacja
12 kwiecień 2008 r. – sobota
godz. 8.00 – śniadanie
godz. 10.00 – otwarcie mistrzostw
turniej szachowy
godz. 14.00 – obiad
godz. 15.30 – turniej szachowy
godz. 18.00 – kolacja
13 kwiecień 2008 r. – niedziela
godz. 8.00 – śniadanie
godz. 10.00 – turniej szachowy
godz. 13.00 – obiad
godz. 14.30 – zakończenie (wręczenie dy-

plomów i nagród)
Patronat honorowy MP:
- Starosta Średzki
- Burmistrz Miasta Środy Wlkp.
- Dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych w 

Środzie Wlkp.
Sponsor: Urząd Miejski w Środzie Wlkp.
Oprac. Zbigniew Bagrowski
Przewodniczący Rejonowej Rady HDK 

PCK w Środzie Wlkp.
Więcej: 
http://www.siwik.home.pl/hdkszachy/ 

Już niedługo, 23 kwietnia o godz. 18.00, 
gościem biblioteki będzie znany aktor Je-
rzy  Zelnik, który wystąpi przed publicz-
nością z montażem poetyckim, opartym 
na tekstach Adama Mickiewicza.

Będzie to niewątpliwa gratka dla miło-
śników poezji i wielbicieli kunsztu aktor-
skiego odtwórcy wielu niezapomnianych 
ról – od słynnego „Faraona” zaczynając 
przez  role m.in.  Judasza u Wajdy, Zyg-
munta Augusta, doktora Murka aż po 
wybitne role teatralne w klasycznych 
sztukach Szekspira, „Dziadach” Mickie-
wicza i wielu innych. Program, z którym 

Jerzy Zelnik zaprezentuje się średzkiej 
publiczności, został przez niego samego 
opracowany do muzyki W. Konikiewi-
cza. Nosi tytuł „Idę z daleka. Nie wiem, 
z piekła czyli z raju” i będzie montażem 
fragmentów „Pana Tadeusza”, ballad i 
romansów, sonetów, sonetów krymskich, 
Dziadów cz. III i IV oraz innych tekstów 
poetyckich.  

Dla  wielbicieli Mickiewicza młodszych 
i starszych będzie to wyjątkowa okazja, 
by usłyszeć znane teksty w wysokiej kla-
sy wykonaniu.                                                     

MW
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Pogotowie Ratunkowe – 999; 285-33-12
Pogotowie Energetyczne – 285-22-91
Pogotowie Wodociągowe – 994; 
509-566-932
Gazownia Rozdzielnia Gazu – 285-28-21
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 998; 
285-30-68
Komenda Powiatowa Policji – 997; 
286-72-00
Policyjny Telefon Zaufania – 286-72-97
Starostwo Powiatowe – 285-80-51
Urząd Gminy Dominowo – 285-92-13
Urząd Gminy Krzykosy – 285-15-14
Urząd Gminy Nowe Miasto – 287-40-06
Urząd Gminy Zaniemyśl – 285-75-80
Powiatowy Urząd Pracy – 285-80-32
Urząd Skarbowy – 285-80-91
Sąd Rejonowy – 285-80-16
Postój taksówek – 285-29-09
Zakład Pogrzebowy CONSUS 
– 285-65-76; 600-824-626
Usługi Komunalne – zakład pogrzebowy – 285-40-69; 
604-280-534
Usługi Pogrzebowe – 287-07-06; 502-108-238
Zarząd Dróg Powiatowych – 287-06-17
Rejon Dróg Krajowych – 285-34-36
Pogotowie Weterynaryjne – 285-31-50
Urząd Pocztowy:
ul. Dąbrowskiego – 285-80-01
ul. Poselska 285-25-97
Telekomunikacja Polska – 285-38-99
Dworzec PKP – 285-38-04
PKP informacja – 061-633-68-33
Polski Czerwony Krzyż – 285-34-46
Środowiskowy Dom Samopomocy 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
– 285-38-06
Dom Pogodnej Jesieni – 285-31-47
Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Życie” – 285-26-58
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – 285-
40-31
Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Astra Med” 287-06-03; 
601-971-197
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Lekmed” 
– 287-06-66; 604-266-406
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych „LEKMED-BIS”  
286-52-50
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzin-
nej „Elcor” – 285-48-38; 601-22-10-13; 601-22-10-09
Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej 
„Serce” – 287-06-30; 502-412-555
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny „Vita” – 287-06-11; 
603-40-92-99
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej „Szkol-med.” 
– 285-80-47
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współ-
uzależnienia  – 285-86-33
NZOZ Stomatologia Średzka – 285-40-31 wew. 219
APTEKI:
– „Jagiellońska” ul. Przecznica 2 
– 285-59-12
– „Nova” ul. Piłsudskiego 1a – 286-40-10
– „Pod Orłem” Stary Rynek – 285-34-11
– „Pod Złotą Wagą” ul. Dąbrowskiego 39 – 285-35-53
– „Śródmiejska” ul. Spichrzowa 3 
– 285-81-39
– „Pod Słońcem” ul. Czerwonego Krzyża 12 – 287-08-33 
– „Rodzinna” ul. 20 Października 36 A
– 286-52-99

„Średzka Szkoła Cukrzycy”
„...chorzy na cukrzycą wiedzący najwię-

cej żyją najdłużej” prof. Joslin
Przewlekłe powikłania cukrzycy-retino-

patia, nefropatia, neuropatia- 
sposoby zapobiegania i leczenia.
Powikłania przewlekłe rozwijają się po-

woli i podstępnie u osób z wysokimi pozio-
mami cukru, doprowadzając po latach do 
nieodwracalnych uszkodzeń. Ważne jest 
prawidłowe leczenie cukrzycy od samego 
jej początku. Glukoza na czczo 70-110mg/dl 
( 3,8-5,0mmol/l) i 70-135mg/dl (3,8-7,5mmol/
l) w 2 godziny po posiłku, poziom hemoglo-
biny glikowanej - HbA1c- poniżej 6,5 % i 
ciśnienie tętnicze poniżej 130/80mmHg są 
wartościami zalecanymi. Każde odstęp-
stwo od tych zaleceń zwiększa ryzyko roz-
woju przewlekłych powikłań.

Następstwem tego są olbrzymie koszty 
leczenia powikłań, które stanowią około 
90% całkowitych kosztów leczenia cukrzy-
cy. Utrata wzroku, amputacja nóg  czy 
niewydolność nerek z konieczną dializote-
rapią to prawdziwa tragedia dla chorego i 
jego najbliższych. Cukrzyca typu 2 nadal 
rozpoznawana jest zbyt późno. Często już 
w chwili rozpoznania występują jej prze-
wlekłe powikłania. Konieczne jest więc 
od razu dokładne badanie okulistyczne, 
sprawdzenie czynności nerek oraz ocena 
zaburzeń czucia zwłaszcza w obrębie koń-
czy dolnych.

 Retinopatia cukrzycowa - to choroba 
oka wywołana długotrwałą cukrzycą. Po-
czątkowo zagraża utratą dobrego widzenia, 
a później całkowitą utratą wzroku. Po 10-15 
latach trwania cukrzycy jest stwierdzana u 
50% chorych a po 25 latach u ponad 80% 
chorych. Zmiany w siatkówce oka polegają 
na poszerzeniu żył, uszkodzeniu drobnych 
naczyń- włośniczek, tworzeniu mikrotęt-
niaków, wybroczyn i powstawaniu nowych 
słabych tętniczek, które często pękają da-
jąc groźne dla wzroku wylewy krwi. Naj-
groźniejsza jest retinopatia proliferacyjna.  
Makulopatia to uszkodzenie niewielkie-
go obszaru siatkówki (tzw. plamki żółtej)  
powodujące bardzo duże zaburzenia wi-
dzenia. W diagnostyce retinopatii najważ-
niejsze jest badanie dna oka. Badanie to 
okulista może prawidłowo wykonać tylko 
po rozszerzeniu źrenicy przy użyciu kro-
pli do oczu (po badaniu występuje przej-
ściowe- na około 3 godziny- pogorszenie 
widzenia). Ocena dna oka zalecana jest 
nie rzadziej niż 1 raz w roku. W leczeniu 
retinopatii cukrzycowej podstawą jest jak 
najlepsze wyrównanie cukrzycy. Wspoma-
gająco można pobierać leki poprawiające 
przepływ w naczyniach włosowatych siat-
kówki. Fotokoagulacja siatkówki znana 
jest bardziej jako laseroterapia. Ta metoda 
leczenia zmniejsza ryzyko utraty wzroku, 
jednak nie może poprawić widzenia, jeśli 
doszło już do uszkodzenia wzroku. Za-
awansowana retinopatia może prowadzić 
do masywnych wylewów krwi do gałki 
ocznej. 

Nefropatia cukrzycowa - czyli cukrzy-
cowa choroba nerek to zmiany w czyn-
ności i budowie nerek wywołane  przez 
wysokie poziomy cukru. Z różnym nasi-

leniem występuje u wszystkich chorych 
na cukrzycę. U około 70% chorych prze-
biega w sposób utajony. U 30% chorych 
poprzez uszkodzenie drobnych tętniczek 
kłębuszków nerkowych dochodzi do zabu-
rzeń funkcji nerek- nefropatii. Nefropatia 
cukrzycowa przebiega bezobjawowo aż do 
stadium znacznego zaawansowania, kiedy 
to pojawiają się obrzęki, duszność, wzrost 
ciśnienia tętniczego, niedokrwistość. Pod-
stawą rozpoznania wczesnej nefropatii jest 
badanie ogólne moczu. Najważniejsze jest 
stwierdzenie białka w moczu. Oznaczanie 
tzw. mikroalbuminurii ( badanie minimal-
nych ilości białka w moczu ) pozwala na 
wcześniejsze rozpoznanie. Bardzo ważne 
jest wypijanie odpowiedniej ilości płynów 
w ciągu dnia. Osoba dorosła powinna pić 
1,5 do 2,0 l. na dobę. Cukrzyca jest obecnie 
główną przyczyną schyłkowej niewydolno-
ści nerek. Konieczne jest wtedy leczenie 
nerkozastępcze. Stosowana jest dializa 
otrzewnowa lub dializoterapia przy użyciu 
tzw. sztucznej nerki. Skrajna postać nie-
wydolności nerek jest też wskazaniem do 
przeszczepu.

Neuropatia cukrzycowa- to uszkodze-
nie obwodowego układu nerwowego. To 
szereg różnych schorzeń w obrębie ner-
wów ruchowych i czuciowych. Neuropatia 
cukrzycowa występuje u większości pa-
cjentów z cukrzycą, na szczęście u wielu 
nie daje istotnych objawów. Może jednak 
powodować  bóle od łagodnych aż do cięż-
kich i uporczywych, nie poddających się 
leczeniu. W zależności od wiodących obja-
wów wyróżniamy: symetryczną obwodową 
polineuropatię, asymetryczną neuropa-
tię, neuropatię autonomiczną, neuropatię 
nerwów  czaszkowych, zespół cieśni nad-
garstka. Objawy to ból piekący lub kłują-
cy w obrębie stóp i podudzi, mrowienie i 
drętwienie, przeczulica skóry, osłabienie 
czucia dotyku, zmniejszenie potliwości 
stóp. Stopa w neuropatii cukrzycowej jest 
sucha i ciepła, z zaburzeniami czucia. U 
około 40% chorych na cukrzycę występu-
je neuropatia autonomiczna. Zaburzeniu 
ulegają funkcje organów wewnętrznych, 
które działają niejako autonomicznie, sa-
modzielnie, poza naszą wolą. Dotyczyć to 
może czynności serca, perystaltyki jelit 
z rytmem wypróżnień, zaburzeń układu 
moczowego itp. Objawy są niecharaktery-
styczne i mogą sugerować wystąpienie in-
nych chorób. Mogą to być: zawroty głowy 
przy zmianie pozycji ciała, nudności, wy-
mioty, wzdęcia, zaparcia lub kilkudniowe 
biegunki. Może tez występować nadmier-
na potliwość twarzy, zwłaszcza podczas 
jedzenia. Zaburzenia rytmu serca z cha-
rakterystycznym przyspieszenie czynno-
ści serca. Impotencja u około 35% chorych 
mężczyzn to także objaw neuropatii. Sku-
teczne leczenie neuropatii cukrzycowej 
jest niezwykle trudne ze względu na udział 
wielu czynników uszkadzających. Doraź-
nie stosuje się leki zmniejszające dolegli-
wości bólowe.  Leczenie tego powikłania, 
tak jak poprzednich, polega głównie na 
zapobieganiu ich powstawania. 

Andrzej Paciorkowski 
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- Zapytam najprościej, jak można -  z 
punktu widzenia prawnika, w jaki sposób 
działa gmina?

- Odpowiedź też będzie pozornie prosta 
– gmina, a właściwie administracja gminy, 
musi działać na podstawie obowiązującego 
prawa.

- To logiczne, każdy przecież wie, że pewne 
rzeczy są  w życiu prawnie zabronione…

- Jeśli chodzi o administrację samorzą-
dową, to obowiązują tu zasady nieco inne, 
niż w życiu prywatnym – tam to, co nie jest 
zabronione, jest dozwolone. A w admini-
stracji jest dozwolone jedynie to, co zostało 
wyraźnie zapisane w konkretnym przepisie 
prawa. Innymi słowy, mówiąc kolokwialnie, 
aby podjąć konkretne działanie, admini-
stracja musi mieć konkretny przepis, na to 
zezwalający. W administracji nie ma miej-
sca na działanie przez analogię do innych 
przepisów. To prawda, że nie zawsze prze-
pisy są w pełni jasne i zrozumiałe – dlatego 
często wymagają stosownej wykładni. 

- Władze miasta i gminy są w pewnym 
sensie najbliżej obywatela, są podstawo-
wym stopniem administracji, z którym sty-
ka się on na co dzień. Choćby wtedy, gdy 
potrzebna jest jakaś decyzja…

- Jeśli chodzi o burmistrza miasta i gmi-
ny, to w odróżnieniu od np. administracji 
powiatowej czy wojewódzkiej, ma on bardzo 
dużą sferę tzw. „administracji świadczącej”. 
Polega to na tym, że oprócz wydawania róż-
norodnych decyzji (np. o warunkach zabu-
dowy czy o wycince drzew) administracja 
świadczy usługi o charakterze użyteczno-
ści publicznej. Są to dziedziny dotyczą-
ce wszystkich mieszkańców – np. sprawy 
komunalne: zieleń, śmieci, porządek na 
ulicach, lokale komunalne, remonty dróg, 
wodociągi, kanalizacja i wiele innych. Te 
usługi to gospodarka komunalna i zdecydo-
wanie gmina jest tu rzeczywiście najbliżej 
obywateli. 

- Nawet mało interesujący się życiem 
gminy mieszkaniec wie, że są to zadania 
bardzo kosztowne i specjalistyczne. To 
prawda, że gmina ma prawny obowiązek 
świadczyć te usługi, ale trudno oczekiwać, 
że Urząd siłami urzędników bezpośrednio 
sam je wykona. 

- Gospodarkę komunalną wykonuje się w 
formie zakładów budżetowych lub spółek 
komunalnych. W Środzie mamy oba typy 
jednostek – np. Zakład Składowania Odpa-
dów Komunalnych w Nadziejewie  to zakład 
budżetowy, natomiast Usługi Komunalne i 
MPECWiK są spółkami komunalne. 

- Z punktu widzenia praktyczności, na 
czym polegają różnice między nimi?

- Są zasadnicze. Po pierwsze, spółki  są 
odrębnym od gminy podmiotem i mają od-
rębny budżet. Z kolei, podstawą gospodarki 
finansowej zakładu budżetowego jest rocz-
ny plan finansowy powiązany z budżetem 
gminy. Zakładami budżetowymi są takie 
jednostki organizacyjne sektora finansów 
publicznych, które odpłatnie wykonują 
wyodrębnione zadania, a jednocześnie po-
krywają koszty swojej działalności z przy-

chodów własnych. Zakład budżetowy może 
otrzymywać z budżetu dotacje. Mówiąc w 
dużym uproszczeniu, dotacje dla zakładu 
budżetowego nie mogą przekroczyć 50 % 
kosztów jego działalności. Zakład budżeto-
wy wpłaca do budżetu nadwyżki środków 
obrotowych, ustalone na koniec okresu roz-
liczeniowego. W praktyce zakłady budżeto-
we bardzo często nie są w stanie „zarobić na 
siebie” tzn. pokryć kosztów swojej działal-
ności z przychodów własnych i są dotowa-
ne. Działając w warunkach rynkowych, za-
kłady budżetowe zmuszone są inwestować 
np. w nowy sprzęt, a w tym celu zaciągać 
zobowiązania (np. kredyty), które z uwagi 
na brak osobowości prawnej zakładów bu-
dżetowych są tak naprawdę zobowiązania-
mi gminy.

A to już może stanowić dla gminy balast i 
rzutować na jej politykę budżetową.

Należy bowiem pamiętać, że - w dużym 
uproszczeniu - łączna kwota przypadają-
cych w danym roku budżetowym zobowią-
zań takich jak: kredyty i pożyczki, wykup 
papierów wartościowych emitowanych 
przez gminę - nie może przekroczyć 15%, a 
w pewnych okolicznościach nawet jedynie 
12% planowanych dochodów gminy, a po-
nadto, że łączna kwota długu gminy na ko-
niec roku budżetowego nie może przekro-
czyć 60% wykonanych dochodów ogółem 
w tym roku budżetowym. Z tego punktu 
widzenia, w interesie gminy jest tworzenie 
takich jednostek organizacyjnych, które 
mają osobowość prawną, by same mogły 
odpowiadać za własne zobowiązania. Poza 
tym, zakłady budżetowe nie mogą wyko-
nywać zadań innych, niż te o charakterze 
użyteczności publicznej, a spółki komunal-
ne mogą. Często bywa to konieczne, by „za-
rabiać na siebie” i zachować konkurencyj-
ność na rynku. Pamiętać należy również, że 
gmina, chcąc wesprzeć działalność określo-
nej spółki komunalnej, może przekazywać 
spółce pieniądze na podwyższenie jej kapi-
tału, a w przypadku zakładów budżetowych 
jest to niemożliwe. Jak już powiedziałem 
wyżej, zakłady budżetowe mogą otrzymy-
wać dotacje. 

- A w praktyce co to za różnica dla miesz-
kańca, na co idą dotacje?

- Bardzo konkretna różnica, bo większy 
kapitał oznacza większą wartość spółki, 
a część udziałów zawsze można sprzedać 
– np. niedawno gmina Jarocin  ze sprzeda-
ży części udziałów w ich PEC  zasiliła swój 
budżet kwotą ok. 8 mln złotych. Oczywi-
ście, jest to tylko przykład i niczego tutaj 
nie sugeruję. 

- Z drugiej strony, może taniej jest dla gmi-
ny działać poprzez zakłady budżetowe, prze-
cież nie ma tam np.  Rady Nadzorczej…

- Powiem wprost: mitem jest, ze koszty 
utrzymania zarządu i Rady Nadzorczej 
powodują, że koszty osobowe w spółkach 
prawa handlowego są zawsze wyższe, niż 
w zakładach budżetowych. W ogólnej puli 
finansów tych jednostek jest to i tak drob-
ny ułamek wartości. Spółki działają jak 
firmy prywatne – same ograniczają swoje 
koszty, bo to ich interes – jeśli wypracują 
zysk, to nie oddadzą go do budżetu gmi-
ny i mogą przeznaczyć go na dalsze inwe-
stycje. A koszty osobowe tak naprawdę 
zależą od inwencji zarządu danej spółki. 
Wystarczy, ze w zakładzie budżetowym 
oprócz dyrektora będzie paru zastępców i 
kierowników działów , a koszty osobowe 
pójdą ostro w górę. W naszej gminie aku-
rat składy zarządów spółek nie są rozbu-
dowane liczebnie. 

- Spróbujmy podsumować te rozważania, 
choć tak naprawdę lekko naruszyliśmy  tyl-
ko ten temat.

- Cóż, z punktu widzenia prawnego  funk-
cjonowanie gminy to konieczność działa-
nia w warunkach ograniczonych środków 
i dużych potrzeb, niejasnych często prze-
pisów prawa, a także wielości różnych nie 
powiązanych ze sobą przepisów i procedur.  
Powoduje to często zgrzyty kompetencyj-
ne. Dlatego na poziomie gminy tak ważna 
jest współpraca między różnymi podmio-
tami i jednostkami władzy samorządowej, 
w ramach często bardzo skomplikowanych 
procedur.

- Zwykłego mieszkańca danego miasta 
niezbyt interesują formalne komplikacje. 
Interesuje go, co z tego dla miasta wynik-
nie.

- Nas też to interesuje. W końcu taki jest 
sens naszej pracy. Najpierw wszystko musi 
być dobrze przygotowane, aby potem móc 
sprawnie to wykonać. 
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 po występie w Pleszewie - zmęczone, 
uśmiechnięte i...głodne

Mistrzynie Wielkopolski w aerobiku grupowym 
– zespół EXTREME z Gimnazjum nr 1

Zwycięski zespół - zmęczone i szczęśliwe po sukcesie 
w poznańskiej Arenie (1.04.)

pamiątkowe zdjęcia z kibicującymi rodzicami..

...i  z przyjaciółmi, którzy trzymali kciuki i podtrzymywali na duchu

A to już nagrodzone pierwszymi miejscami występy - w Jarocinie, 
na Gimnazjadzie w Aerobiku Grupowym rejonu Poznań Wschód

...dalej pokaz fitness podczas IX Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Aerobiku Grupowym w Poznaniu (I miejsce)

Na zawodach w Jarocinie 
(26.02.) z opiekunką zespołu, 
p. Barbarą Kosińską z Gimna-
zjum nr 1

 ...i jeszcze w drodze do Jarocina, 
już w pełnym stroju

..potem na VII Mistrzostwach Fitness Gimnazjum nr 1 w Środzie (I 
miejsce)

i wreszcie najświeższe pierwsze miej-
sce - Turniej Aerobiku Grupowego w 
Pleszewie


