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R E K L A M A

Wyró¿nienie dla WSRiPOW odebra³a Monika Bojar.

SPO£EM               SPO£EM
Rada Nadzorcza, Zarz¹d oraz pracownicy

„Spo³em” PSS w Œrodzie Wlkp.
sk³adaj¹ wszystkim klientom ¿yczenia

œwi¹teczne i noworoczne.

Dziêkujemy zak³adom pracy
oraz instytucjom za zakupione

w naszej Spó³dzielni bony i paczki
œwi¹teczne dla swych pracowników.

Zapraszamy i ¿yczymy
udanych zakupów

w naszych placówkach handlowych.

Przetarg

Kto naprawi drogi gruntowe
Burmistrz og³osi³ przetarg na naprawê gminnych dróg grunto-
wych na terenie miasta i gminy Œroda. Prace te maj¹ byæ wykony-
wane przy pomocy specjalistycznego sprzêtu typu równiarka,
walec, spryskiwarka.

Protest dotycz¹cy rozstrzy-
gniêcia przetargu zg³osi³a firma
Archibud ze Szczecina. Ale - zda-
niem burmistrza - bezzasadnie.
Przypomnijmy, ¿e lider konsor-
cjum Trans-Masz Beton Dróg ze
Œrody z³o¿y³ najkorzystniejsz¹
ofertê na budowê boiska przy
szkole w Jaros³awcu w wysoko-
œci 248.696,80 z³. W sumie w
przetargu z³o¿ono 14 ofert w roz-
piêtoœci od 248 tys. z³ do 352 tys.
z³. W bud¿ecie na budowê boiska
zagwarantowanych by³o 335 tys.
z³. Jedna oferta zosta³a wyklu-
czona z postêpowania z powo-

dów formalnych. Teraz musi zo-
staæ rozpatrzony protest.

Budowa ma zostaæ zakoñczo-
na do 31 maja 2010 roku. Boisko
wielofunkcyjne w Jaros³awcu ma
mieæ wymiary zewnêtrzne 28 m x
18 m (w tym pole gry 25 m x 15
m), nawierzchnia tartanowa wraz
z odwodnieniem liniowym, na
podbudowie przepuszczalnej.
Obiekt ma posiadaæ skoczniê do
skoku w dal o wymiarach ze-
skoczni 9,12 m x 2,87 m i rozbie-
gu o nawierzchni tartanowej o
wymiarach 23 m x 1,38 m.

(kóz)

Zakres robót bêdzie obejmowa³
równanie, wa³owanie, profilowa-
nie, utwardzanie ¿u¿lem, gruzem
budowlanym, grysem kamien-
nym, œcinka poboczy dróg, po-
dwójne powierzchniowe utrwale-
nie nawierzchni dróg z destruktu
bitumicznego emulsj¹ asfaltow¹ z
grysem asfaltowym oraz odnowa
przepustów. Orientacyjn¹ iloœæ
równania, profilowania, wa³owa-
nia szacuje siê na ok. 600 tys. m
kw., wbudowanie ¿u¿la ok. 2.500
t, wbudowania gruzu budowlane-
go ok. 3 tys. t, wbudowanie grysu

kamiennego ok. 4 tys. t, œcinka po-
bocza ok. 5.500 m kw. podwójne
powierzchniowe utrwalenie na-
wierzchni dróg z destruktu bitu-
micznego emulsj¹ asfaltow¹ z gry-
sem asfaltowym ok. 3.100 m kw.,
odnowa przepustów ok. 2 szt.

Termin realizacji bêdzie obej-
mowa³ okres od dnia podpisania
umowy do 31 grudnia 2010 r.
Termin sk³adania ofert up³ywa z
dniem 29 grudnia o godz. 10:00. O
szczegó³ach przetargu informuje
Urz¹d Miejski w Œrodzie.

(k)

Konkurs PUP

Borpol z tytu³em
„Aktywnego Pracodawcy”
Firma Borpol ze Œrody zdoby³a tytu³ Aktywnie Wspó³pracuj¹ce-
go Pracodawcy. W g³osowaniu prowadzonym przez Powiatowy
Urz¹d Pracy w Œrodzie i „Gazetê Œredzk¹” zdoby³a 737 g³osów.

Gala konkursu organizowane-
go przez PUP odby³a siê w pi¹tek
w restauracji „Dworek” w Brodo-
wie. - Bardzo dziêkujê za tytu³ i
tak liczne g³osy. Myœlê, ¿e nasz
wynik w konkursie to efekt
wspó³pracy z oko³o 300 podmio-
tami na terenie powiatu. W Bor-
polu pracuje kilkadziesi¹t osób.
Stale siê rozwijamy - mówi³ trzy-
maj¹c statuetkê Karol Boruta. - Z
powiatem œredzkim jestem zwi¹-
zany od 20 lat. Przez 16 lat pra-
cowa³em w œredzkiej policji,
gdzie by³em naczelnikiem wy-
dzia³u prewencji. Od trzech lat
prowadzê w³asn¹ firmê. Na po-
cz¹tku by³o ciê¿ko, zap³aci³em
frycowe. Ale teraz jest coraz le-
piej. Op³aca³a siê ciê¿ka praca.

Karol Boruta, w³aœciciel firmy
Borpol, chwali³ tak¿e wspó³pracê
z Powiatowym Urzêdem Pracy. -
Dla nich nigdy nie ma ¿adnego k³o-
potu. Jak potrzebujê pracownika -
dzwoniê, a kiedy przyje¿d¿am do
urzêdu ju¿ s¹ wytypowani kandy-
daci, którzy spe³niaj¹ moje wyma-
gania. Bardzo dobrze nam siê w
nimi wspó³pracuje.

W sumie w konkursie oddano
1.216 g³osów, w tym g³osów wa¿-
nych 1.139. Borpol otrzyma³ zde-
cydowanie ponad po³owê stawki.
Drugie miejsce zajê³a firma Agro
Brodowo - 128 g³osów, a trzecie
Euronauka Œroda - 109. Ponadto
Euronauka i Wielkopolskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju i Promocji
Obszarów Wiejskich w Œrodzie
otrzyma³y specjalne wyró¿nienia.
- To firmy, które bardzo aktywnie
wspó³pracuj¹ z Powiatowym
Urzêdem Pracy. Bior¹ udzia³ w
projektach europejskich, dziêki
którym w powiecie powstaj¹ ko-
lejne firmy. Dziêki takim dzia³a-
niom zmniejsza siê bezrobocie w
naszym powiecie - mówi³a pod-
czas gali Aneta K³opot-Wartecka,
dyrektor PUP w Œrodzie.

Nagrody podczas gali konkur-
su wrêcza³ starosta Piotr Piekar-
ski i Aneta K³opot-Wartecka. -
Przedsiêbiorcy z naszego powia-
tu s¹ bardzo aktywni. Jesteœmy

wanie wspó³pracy pomiêdzy pra-
codawcami a Powiatowym Urzê-
dem Pracy, dziêki której mo¿liwe
jest zmniejszanie i przeciwdzia³a-
nie bezrobociu w naszym powie-
cie. W tym roku nominowani do
nagrody byli: KMK Agro Brodo-
wo, Instal - Met Piotr Kurzawa,
Kryczyn Mariusz Pachura, Tech -
Kom Przemys³aw Laskowski,
Borpol Karol Boruta, Zak³ad Po-
radnictwa Zawodowego Euronau-
ka, Wielkopolskie Stowarzysze-
nie Rozwoju i Promocji Obszarów
Wiejskich, Areszt Œledczy w Œro-
dzie i Komenda Powiatowa Policji
w Œrodzie.

Og³oszenie wyników poprze-
dzi³y jase³ka w wykonaniu przed-
szkolaków. Podczas gali wyloso-
wano równie¿ osobê, która bra³a
udzia³ w g³osowaniu. W nagrodê
otrzyma kosz upominkowy. Na-
groda pojedzie do Wolicy Pustej
w gminie Nowe Miasto. (kóz)

Karol Boruta ze statuetk¹ Aktywnego Pracodawcy 2009.
powiatem silnym, dominuj¹cym -
mówi³ starosta.

Celem konkursu by³o promo-

Jaros³awiec

Protest odrzucony,
umowa podpisana
Firma Trans-Masz wybuduje boisko w Jaros³awcu. Burmistrz
odrzuci³ protest w sprawie rozstrzygniêcia przetargu i podpisa³
umowê z firm¹ ze Œrody.


