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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Informacje Powiatowe

Informacja zawodowa dla uczniów

Kiermasz Jesienny w ZS nr3

Opracowane na zlecenie Starosty
Ostrzeszowskiego

Ponad 300 uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu ostrzeszowskiego skorzystaáo w ubiegáym
roku szkolnym z informacji zawodowej Ğwiadczonej przez doradcĊ zawodowego z Powiatowego UrzĊdu Pracy w Ostrzeszowie.
W ramach programu „BĄDħ LEPSZY NA STARCIE 2006/2007”,
z informacji zawodowej skorzystaáo: 115 uczniów Zespoáu Szkóá
nr 2 w ramach realizowanego przez szkoáĊ dodatkowo programu
„Instytucje Gospodarki Rynkowej”, a takĪe 25 uczniów I Liceum
Ogólnoksztaácącego i 27 – Zespoáu Szkóá nr 3 w Grabowie nad
Prosną. Dodatkowo w omawianym okresie w porozumieniu z pedagogiem z OĞrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie,
doradca zawodowy udzieliá informacji zawodowej 9 uczniom klasy drugiej szkoáy zawodowej.
Informacja zawodowa dla máodzieĪy ponadgimnazjalnej obejmuje aktywne instrumenty rynku pracy skierowane do absolwentów, sieü EURES, a takĪe takie tematy jak: sytuacja na lokalnym i
krajowym rynku pracy, sposoby i metody szukania pracy, zawody
deﬁcytowe i nadwyĪkowe na lokalnym rynku pracy, jak równieĪ
kreowanie ĞcieĪki kariery zawodowej m.in. poprzez kontynuowanie nauki – wyjaĞnia doradca zawodowy Natalia Gryglewska. Jak
zapowiada – w tym roku szkolnym program „BĄDħ LEPSZY NA
STARCIE” bĊdzie kontynuowany.
Informacją zawodową objĊto teĪ 150 gimnazjalistów. Zagadnienia prezentowane gimnazjalistom dotyczą wyboru zawodu poprzez wybór kierunku edukacji. Doradca zawodowy przedstawia
gimnazjalistom ranking zawodów deﬁcytowych i nadwyĪkowych
w powiecie ostrzeszowskim, a takĪe informacje o zawodach przyszáoĞci, w odniesieniu do kierunków ksztaácenia proponowanych
przez szkoáy ponagimnazjalne powiatu. W tym roku szkolnym
informacja zawodowa dla uczniów ostatnich klas gimnazjów bĊdzie organizowana w ramach nowego programu „JAK WYBRAû
ZAWÓD 2007/2008”.

Po oĞmiu latach przerwy w Zespole Szkóá nr 3 znów
odbyáa siĊ wystawa ogrodniczo – rolniczo – przetwórcza.
Otwarcie trzydniowej Wystawy Jesiennej nastąpiáo 5 paĨdziernika.
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Wizyta w Drohobyczu
Z trzydniową wizytą w Drohobyczu na Ukrainie przebywaáa delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego. Wizyta przypadáa dokáadnie w rocznicĊ podpisania umowy partnerskiej
miĊdzy Drohobyczem a Powiatem Ostrzeszowskim.
Delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego z wicestarostą
Zoﬁa Witkowską na czele udaáa siĊ na UkrainĊ na Dni
Drohobycza. Zaproszenie wystosowaá mer Drohobycza

Na wystawie zaprezentowaáo siĊ 27 wystawców
z branĪy rolniczej, ogrodniczej, przetwórczej, sadowniczej i hodowlanej. Swoje stoiska prezentowali takĪe wáaĞciciele gospodarstw agroturystycznych oraz goĞcie z zaprzyjaĨnionych szkóá z Czech i Sáowacji.
Na uroczyste otwarcie wystawy przybyáy wáadze samorządowe powiatu oraz miasta i gminy, a takĪe dyrektorzy
szkóá ponadgimnazjalnych i soátysi. Nie zabrakáo inicja-

BĊdzie nowy wóz straĪacki

Nikola Guk. Na obchody ĞwiĊta miasta do Drohobycza
przybyáy takĪe reprezentacje innych partnerskich miast
– PrzemyĞla, Leska, DĊblina oraz Legnicy. Delegacje byáy
Ğwiadkami podpisania kolejnej umowy partnerskiej – pomiĊdzy Drohobyczem a Sanokiem. Z okazji ĞwiĊta miasta
na drohobyckim rynku odbywaáy siĊ liczne imprezy kulturalne, wystĊpy artystyczne i koncerty. Program wizyty
obejmowaá teĪ oﬁcjalne spotkanie w merostwie – wziĊáy
w nim udziaá wáadze samorządowe Drohobycza, szefowie
najwaĪniejszych instytucji samorządowych oraz tamtejsi
parlamentarzyĞci.
Szczególną serdecznoĞcią i goĞcinnoĞcią ostrzeszowską delegacjĊ ujĊáy dzieci z Centrum Wolontariatu Caritas

DziĊki pomocy ﬁnansowej samorządów powiatu ostrzeszowskiego oraz licznych ﬁrm i przedsiĊbiorstw Komenda Powiatowa
PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej bĊdzie mogáa kupiü samochód gaĞniczy.
Od 500 záotych do 7,5 tysiąca záotych wynoszą darowizny, jakie ﬁrmy powiatu ostrzeszowskiego przekazaáy na rzecz zakupu
nowego samochodu gaĞniczego. PrzedsiĊwziĊcie wsparáo ponad
20 ﬁrm – podsumowuje komendant KP PSP Tomasz Mak.
Swój udziaá w zakupie Ğredniego wozu gaĞniczego mają teĪ
gminy powiatu – najwiĊcej, bo aĪ 50 tysiĊcy doáoĪyáa gmina Czajków,
do której traﬁ nowy wóz, Grabów – przekazaá 10 tysiĊcy, Mikstat
- 8 tys., Kraszewice – 7 tys., a Kobyla Góra i Doruchów – po 5
tysiĊcy. Sporo, bo 10 tysiĊcy wynosi wkáad OSP w Czajkowie.
Samorząd Powiatowy doﬁnansuje zakup kwotą 40 tysiĊcy zá.
Miasto i Gmina Ostrzeszów ma zamiar przekazaü 15 tysiĊcy;
ostateczną decyzjĊ Rada Miasta podejmie w listopadzie lub grudniu.
Samochód GBA - ze zbiornikiem wodnym i autopompą jest KP
PSP bardzo potrzebny. Poprawi skutecznoĞü dziaáaĔ ratowniczo – gaĞniczych oraz zabezpieczenia obszarów leĞnych, co w
efekcie ograniczy negatywny wpáyw ewentualnych poĪarów na
Ğrodowisko naturalne – podkreĞlają straĪacy. Samochód na podwoziu Mana z napĊdem na cztery koáa bĊdzie kosztowaá 588.500
zá. Nowy wóz traﬁ do ostrzeszowskich straĪaków najpóĨniej do
koĔca listopada.

Stypendium Marszaáka
Wydziaá OĞwiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie informuje, o moĪliwoĞci ubiegania siĊ o stypendium Marszaáka Województwa Wielkopolskiego. O pomoc materialną ubiegaü siĊ mogą uczniowie, sáuchacze i studenci , którzy
uczą siĊ lub studiują w trybie dziennym, znajdują siĊ w trudnej
sytuacji materialnej a jednoczeĞnie osiągają bardzo dobre wyniki
w nauce. Szczegóáowe kryteria zostaáy okreĞlone w Regulaminie
udzielania stypendiów, który dla zainteresowanych uczniów szkóá
ponadgimnazjalnych dostĊpny jest w szkoáach, a dla studentów w
Wydziale OĞwiat, Kultury
i Sportu pok. nr 7 – 9.
Ostateczny termin skáadania wniosków dla uczniów w szkoáach,
a dla studentów w Wydziale, upáywa 31 paĨdziernika 2007 r.

Informacja o stypendiach
unijnych
w Drohobyczu. Dzieci przyjĊáy nas wáasnorĊcznie przygotowaną kolacją; byliĞmy wzruszeni okazaną nam serdecznoĞcią – wyznaje Zoﬁa Witkowska. Ostrzeszowianie
przekazali podopiecznym Caritas sáodycze i upominki oraz
ĪywnoĞciowe dary oﬁarowane przez ﬁrmy PROFI z Grabowa
nad Prosną i AMI z Mikstatu oraz radnego rady Miasta i
Gminy Ostrzeszów – Arkadiusza Suchaneckiego.
WaĪnym punktem pobytu byáa wizyta na zabytkowym
Cmentarzu Polskim w Drohobyczu. Powiat ostrzeszowski
wspará remont nekropolii – na ten cel przekazano czĊĞciowy dochód z ostatniego Balu Starosty. Jak opowiada Zoﬁa
Witkowska – renowacja cmentarza jeszcze trwa, ale jedna
z alej, miĊdzy innymi dziĊki ﬁnansowej pomocy Powiatu
Ostrzeszowskiego, zostaáa juĪ odnowiona.
Delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego, w skáad której
weszli: przewodniczący Rady Powiatu Adam Mickiewicz,
dyrektor PZD Anna Gieczewska, dyrektor DPS w Kobylej
Górze Maágorzata Dáubak oraz czáonek Zarządu Powiatu
Jan Puchaáa oraz Jan Smug, przebywaáa w Drohobyczu od
20 do 23 wrzeĞnia.

Wydziaá OĞwiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie informuje, Īe w dniu 20 wrzeĞnia 2007 r. odbyáo siĊ spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu na temat „Europejski Fundusz Spoáeczny w Polsce
w latach 2007-2013 - dziaáania w obszarze edukacji”.
Celem spotkania, przeznaczonego dla przedstawicieli organów prowadzących szkoáy, przedstawicieli instytucji dziaáających w obszarze
edukacji oraz organizacji pozarządowych zajmujących siĊ edukacją
w województwie wielkopolskim, byáo przekazanie informacji na temat
moĪliwoĞci korzystania ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Spoáecznego w latach 2007 - 2013 ze szczególnym uwzglĊdnieniem dziaáaĔ
w obszarze edukacji oraz przedstawienie zdobytych doĞwiadczeĔ
z pierwszego okresu programowania.
Jednym z tematów spotkania byá program stypendialny dla uczniów
i studentów. Przedstawiciele Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy w Poznaniu
poinformowali, Īe w roku szkolnym/akademickim 2007/2008 stypendia
ﬁnansowane z projektów unijnych nie bĊdą przyznawane.
Przewidywany okres realizacji programu stypendialnego to rok szkolny i akademicki 2008/2009. Szczegóáowe kryteria oraz miesiĊczna
wysokoĞü wsparcia, system zgáoszeĔ, sposób wypáacania i rozliczania
stypendiów zostaną okreĞlone przez instytucjĊ poĞredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w terminie póĨniejszym.

tora przedsiĊwziĊcia – organizatora pierwszych wystaw
rolniczo – ogrodniczo – przetwórczych, byáego dyrektora
Zespoáu Szkóá nr 3 – Stanisáawa Grzesiaka. WĞród korzyĞci, jakie pozwala osiągnąü Wystawa Jesienna Stanisáaw
Grzesiak podkreĞliá nawiązanie kontaktu i staáego związku
szkoáy ze Ğrodowiskiem.
Wystawa i kiermasz jesienny rozpocząá siĊ 5 paĨdziernika i trwaá trzy dni. Przez caáy czas trwania imprezy czynna
byáa loteria fantowa, w której kaĪdy los wygrywaá. Organizatorzy zadbali takĪe o dodatkowe atrakcje – w sobotĊ 6
paĨdziernika z wykáadem na temat dziaáania efektywnych
mikroorganizmów na wzrost roĞlin wystąpiá Sáawomir Gacka,
zorganizowano takĪe warsztaty ﬂorystyczne – poprowadziáa je wybitnej klasy specjalistka, laureatka wielu konkursów - Marta Rybowa ze Sáowacji.

Opieka nad zabytkami
Program opieki nad zabytkami w powiecie ostrzeszowskim byá tematem spotkania wójtów i burmistrzów,
jakie 4 paĨdziernika odbyáo siĊ w Starostwie Powiatowym.
Oprócz wójtów i burmistrzów powiatu ostrzeszowskiego oraz przewodniczących rad miast i gmin na spotkanie
przybyáa Ewa KrzyĪanowska – Walaszczyk - wicewojewoda wielkopolski, a takĪe kierownik WUOZ – delegatura w Poznaniu – Beata Maria Matusiak.
Inicjator spotkania - wojewódzki konserwator zabytków Aleksander StarzyĔski zachĊcaá zebranych do
tworzenia programów opieki nad zabytkami – najpierw
w gminach, a potem w powiecie (dokumenty te powinny byü spójne i co 4 lata uaktualniane). Jak wyjaĞniaá
konserwator zabytków - bez odpowiednich programów
trudno bĊdzie w przyszáoĞci wystĊpowaü o Ğrodki unijne
na odnowĊ zabytków.
Beata Maria Matusiak i Tomasz Talar przedstawili szczegóáowy raport o stanie zabytków w powiecie
ostrzeszowskim przygotowany przez kaliską DelegaturĊ Wojewódzkiego UrzĊdu Ochrony Zabytków. Znalazáy
siĊ w nim zarówno zasoby zabytków, jak i analiza stanu
ich zachowania, a takĪe nakáady ﬁnansowe poniesione w ostatnich latach na ochronĊ dóbr kultury. WáaĞnie
miĊdzy innymi na podstawie tego raportu zostanie sporządzony powiatowy program ich odnowy.
Mimo Īe nie sprecyzowano terminu opracowania
Programu, wicestarosta Zoﬁa Witkowska zapewnia, Īe
dokument zostanie sporządzony jak najszybciej. Jak
podkreĞla - bĊdzie powstawaá przy wspóáudziale fachowców.

