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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.
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Budżet jednogłośnie

Magdalena Kułak, Krzysztof Tomaszewski

Bal na sto par

28.067 złotych – to dochód, jaki uzyskano z XII Balu Starosty. Dzięki hojności sponsorów oraz
98 par, które bawiły się na Balu, uda się pomóc sześciu rodzinom z terenu powiatu ostrzeszowskiego, ciężko doświadczonym przez los.
Gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizację XII Balu Starosty:
− UNIMEBEL, Ostrzeszów
− DROMICO – Kaliszkowice
Ołobockie
− AMI –Producent i przetwórstwo drobiu – Mikstat
− Robert Wypchło
− Andrzej Grzyb - Poseł do
Parlamentu Europejskiego
− Business Watch Sp. z o.o.
Poznań
− Tol-Bud PHU A. Berski
− SKLEP JETA, Ostrzeszów ul
Sportowa
− PAXER Grzegorz Papych,
Ostrów Wielkopolski
− IZO – ECO Centrum,
Ostrzeszów
− Firma Budowlana Witold
Talar
− Przedsiębiorstwo
WAWRZYNIAK
− S.R.H. „ROLNIK”,
Ostrzeszów
− Dyskoteka EPOKA Maria,
Wojciech Pietrzak
− Sklep „Elektronik” Nowiccy
− MAL-BUD Zakład Ogólnobudowlany, Szymon Rubik,
− Restauracja ELDORADO
Adam Wiesława Warzybok
− PPHU RECO Remigiusz
Kaźmierczak, Opatówek
− MAYR Polska - Ostrzeszów
− PPHU Kozica Jerzy
− PSS „SPOŁEM” Ostrzeszów
− POLLENA, Ostrzeszów
− Meble Doktór
− Jarocińska Fabryka Mebli
− Kryta Pływalnia OCEANIK
− Przedsiębiorstwo UH
Janusz Głowiecki
− FUMO, Ostrzeszów,
− Bank Pocztowy Kalisz
− Bank Gospodarstwa Krajowego Kalisz
− AQUATOR, Ostrzeszów
− AKME Ostrzeszów
− BUDO-SAG Ostrzeszów,
− DROP Ostrów Wielkopolski
− PPHU Centrum BUDY,
Ostrzeszów,
− EFEKT ALUMINIUM,
Ostrzeszów
− PZU Ostrzeszów
− Zakład Malarsko-Tapeciarski, Stefan Kubiak,
Ostrzeszów
− Rembit Sławomir Widerski
− WWŻ PROFI, Grabów nad
Prosną
− Hurtownia ZALEW,
Ostrzeszów
− PLETTAC - bis, Ostrzeszów
− Plettac Distribution
− Drukarnia TPI Ostrzeszów
− Firma KAWALER,
Ostrzeszów
− AVIKO Witold Rychlak,
Ostrzeszów
− PPHU MARKO Andrzej
Marczyk, Rojów
− Ośrodek Hodowli Koni
FORAN Doruchów
− Spółdzielczy Bank Ludowy
Kępno
− Firma ‘TRONIX- Service”
Ostrzeszów

− Oficyna Wydawnicza
„Kulawiak”
− Bajkoland Anna Guzenda
− Firma „ BIRAS” p. Bogusław
Iwański – Grabów
− Solarium IGUANA,
− Apteka „Jagiellońska”
− Fabryka Ceramiki Budowlanej, Ostrzeszów
− BEHAPEX K. Dombek
− Trasko Invest Sp. z o.o.
− Kramed Color Rudniki
− Burchacińscy s.j. Wieluń
− Hurtownia ZIELONA
− Auto- Wit Tomasz
Witkowski
− ZPH ZARÓD
− ATEK - Restauracja
KATRINA
− Zakład Fryzjerski B.
Stempniewicz
− Sklep Stella, Ostrzeszów
− PRO-INST Rafał Brendel,
− Kwiaciarnia SAVINA,
− Piekarnia J. Moś
− Naleśnikarnia TABU,
Ostrzeszów,
− MAWEX A. Wypchło,
− RED PUB A. Mikołajczyk,
Ostrzeszów
− Cukiernia A. ZIMOCH
− Zakład Usług Technicznych
KUBOŚ,
− Studio 6x6 G. Kosmala,
Ostrzeszów
− Handel Detaliczny
i Obwoźny Artykułami
Spożywczymi, Arkadiusz
Suchanecki, Ostrzeszów
− P.P.-U STALCHEM,
Ostrzeszów
− Trapez Hurt Z. Szwacki
− PRDM Ostrzeszów,
− AWILLA, Julian Bochyński
− Nowicki Naturalnie,
Potaśnia
− MARCONI Z i J.
Nieruchalscy,
− Salon Kosmetyczny Karolina Stempniewicz
− Fryzjerstwo Damsko –
Męskie T. Pasiak,
− BŁOCHINEX J. Błoch
− J. Gudździoł Żwirownia
− Zakład Ogólnobudowlany
Jerzy Brzezicki
− Stacja benzynowa WAMAM
− Sklep Stenia
− PPUH JOKER
− Burziwoda Kobyla Góra
− Biuro Rachunkowe J. M.
Rajscy
− AUTOPROFI Robert Parkitny
− FHU BUDGAR
− Studio Urody E. Niemiejska
− TUW Ostrzeszów
− Biuro Budowlane Tadeusz
Gruchała
− Kwiaciarnia Borowicz
− Zakład Produkcji papieru
ZWARYCZ
− Pegaz - bis
− Sklep A. Mądra, Grabów
nad Prosną
− Sklep Odzieżowy - Małgorzata Pasiak
− Studio Urody Karolina

Stempniewicz
− Roman Chmara KAREX,
− Rachuba M. Rachuba P.
Spółka Trans, Przedborzów,
− Agro-Ogród Artur
Stempniewicz,
− PPHU Eurobud, Eugeniusz
Jakubiak
− Dom Dziecka
w Ostrzeszowie
− Dom Pomocy Społecznej
Marszałki
− Dom Pomocy Społecznej
Kobyla Góra
− Dom Pomocy Społecznej
w Kochłowach
− Warsztaty Terapii Zajęciowej Kuźnica Grabowska
− Warsztaty Terapii Zajęciowej Ostrzeszów
− Warsztaty Terapii Zajęciowej Pisarzowice
− Warsztaty terapii Zajęciowej
w Doruchowie
− Zespół Szkół Nr 1
w Ostrzeszowie,
− Zespół Szkół Nr 2
w Ostrzeszowie,
− Ostrzeszowska Lokalna
Grupa Działania
− Inkubator Ostrzeszowskie
Centrum Przedsiębiorczości
− Ostrzeszowskie Centrum
Kultury
− Aleksander Józefiak
− Anna Gieczewska
− Lech Janicki Starosta
Ostrzeszowski
− Zofia Witkowska Wicestarosta Ostrzeszowski
− Wójt Henryk Plichta,
− Wójt Józef Olszewski,
− Radca prawny Paweł Woźny
− Halina i Henryk Dembscy,
− Marianna Powązka - Przewodnicząca Rady Powiatu
− Radny Jan Puchała
− Radny Mieczysław
Matyszkiewicz
− Radny Adam Mickiewicz
− Roman Frankowski Sekretarz Powiatu
− Czesław Mitmański - Skarbnik Powiatu
− Marek Radzikowski
− Jan Smug,
− Roman i Dorota Kunc,
− Maria Gąsiorek
− Władysław Karnicki
− Kazimierz Ciurys
− Aleksander Ofierski
Książenice
− Józef Plewa
− Marcin Małecki
− Tomasz Mak
− Jan Papiernik
− Bohdan Ogrodowski
− Maria Gajewska
− Maria Morta
− Radna Aldona Majewska
- Kupidura
− Czesław Gruchot
− Maria Nowak
− Andrzej Cempel
− Mariusz Golanowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie po raz czwarty przygotowuje projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VII Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W 2011 roku projekt będzie skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (albo II i III grupa inwalidztwa) w wieku aktywności zawodowej 16-64 l. oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin
zastępczych w wieku 15-25 lat. W ramach projektu przeprowadzane będą:
- kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
- spotkania z psychologiem,
- spotkania z doradcą zawodowym,
- turnus rehabilitacyjny,
- wyjazd szkoleniowo-integracyjny,
-spotkanie integracyjne.
Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (albo II i III grupa inwalidztwa), które są zainteresowane uczestnictwem w projekcie
prosimy o kontakt z pracownikami PCPR (pokój nr 11)
w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Jednomyślni byli radni Rady Powiatu uchwalając budżet Powiatu Ostrzeszowskiego na 2011r.
Wspólnie podejmujemy ogromną odpowiedzialność, ale jesteśmy zgodni, że warto wykorzystać szansę, jaką dają fundusze unijne – powiedział Starosta Lech Janicki, prezentując na sesji
projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu
Ostrzeszowskiego na 2011rok.
Łączną kwotę dochodów budżetu ustalono
w wysokości 65 mln 116 tys. zł, natomiast
wydatki mają być o 3,5 mln wyższe. Planowany
deficyt zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu kredytu oraz sprzedaży majątku.
Na finansowanie inwestycji wygospodarowano w budżecie 16.783.622 zł. Co ważne,
wszystkie ważniejsze inwestycje będą dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych. Najwięcej,
bo 12.405.991 zł, przeznaczono na inwestycje
drogowe. Znalazły się wśród nich:
- budowa ciągu pieszo – rowerowego przy
drodze powiatowej Ostrzeszów - Zajączki odcinek Myje – Potaśnia i droga powiatowa Mikstat
– Ostrzeszów, odcinek Potaśnia – Ostrzeszów
(inwestycja w 50% będzie finansowana w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Lokalnych),
- przebudowa ciągów dróg powiatowych:
Międzybórz – Szklarka Myślniewska, Kuźnica
Myślniewska – Kobyla Góra, Kobyla Góra – Słupia (50% środków na realizację będzie pochodziła z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego),
- przebudowa drogi powiatowej Doruchów –
Przytocznica na odcinku Godziętowy – Tokarzew
– Doruchów (tylko 20% kosztów tej inwestycji
będzie pochodziło z budżetu powiatu, reszta – ze
środków zewnętrznych Unii Europejskiej)
Ponadto w budżecie wyasygnowano środki na
budowę chodników we współpracy z samorządami gminnymi.
Istotnym zadaniem inwestycyjnym będzie termomodernizacja budynków instytucji publicznej
(Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ZS nr 1 i ZS nr 2) – na to zadanie Samorząd
Powiatowy zdobył aż 85 % środków unijnych.
Termomodernizacja zostanie przeprowadzona
także w obiekcie Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrzeszowie, a to ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konwent na roboczo
W bieżącym roku decyzją starostów przewodnictwo Konwentu objął Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki (kadencja będzie trwała 4
lata). Zastępcą Przewodniczącego jest Starosta
Leszczyński Krzysztof Piwoński. W Zarządzie
Konwentu pracują: Jan Grabkowski – Starosta
Poznański, Mariusz Roga – Starosta Słupecki
oraz Wiesław Maszewski – Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki.
Robocze posiedzenie Konwentu Starostów
Województwa Wielkopolskiego odbyło się 3
lutego w Rosnówku pod Poznaniem. Tematem
spotkania były zmiany w systemie ratownictwa
medycznego oraz kwestie dotyczące Funduszu
Pracy.
Oprócz starostów w spotkaniu wzięli udział
zaproszeni goście, między innymi: Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Barbara Kwapiszewska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Dymek
oraz dyrektorzy Zespołów Zakładów Opieki
Zdrowotnej i Powiatowych Urzędów Pracy.
Planowane zmiany w systemie ratownictwa
medycznego budzą wiele wątpliwości. Starostowie wyrazili negatywną opinię o proponowanym przez Urząd Wojewódzki planie organizacji
ratownictwa medycznego opartym na pięciu
dużych regionach operacyjnych grupujących
po kilka powiatów. Zdaniem starostów i przedstawicieli ZZOZ proponowany system ma więcej
wad niż zalet. Przede wszystkim odrywa sys-

Nowe kierunki
w ostrzeszowskich szkołach
ponadgimnazjalnych

tem ratownictwa z obszaru odpowiedzialności
szpitala i samorządów. Centralizacja, zarówno
obsługi wezwań, jak i dyspozycji może generować znaczną podatność na zakłócenia np.
z powodów atmosferycznych, awarii zasilania
czy zamachu o charakterze terrorystycznym.
W tej kwestii, na prośbę Przewodniczącego Konwentu Lecha Janickiego na pytania zgromadzonych gości odpowiadał Dyrektor Dariusz Dymek
z UW w Poznaniu.
Kolejnym punktem posiedzenia była informacja dotycząca zmniejszenia o około 70%
środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla
województwa wielkopolskiego na finansowanie
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
w 2011 roku. Barbara Kwapiszewska, Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, poinformowała, że Fundusz Pracy ma na ten cel do
rozdysponowania 3 235 080,00 zł.
W obu sprawach trwają prace nad sporządzeniem oficjalnych stanowisk Konwentu Starostów
Województwa Wielkopolskiego.

HIT 2010

w kategorii produkcja, PPHU FUMO OSTRZESZÓW w kategorii ekologia. ZPM POPRAWA oraz
Fabryka Mebli UNIMEBEL w kategorii organizacja i zarządzanie, a także Trasko – Inwest w kategorii handel i usługi.

Więcej matematyki
Pięć firm powiatu ostrzeszowskiego nominowano do nagrody Wielkopolski Gospodarczo
– Samorządowy HIT 2010 r. 7 lutego w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyło się ostateczne posiedzenie Kapituły
Konkursu. Wyników obrad zdradzić niestety nie
możemy – uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek HIT-a nastąpi 20 lutego w Auli
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wśród nominowanych firm z terenu powiatu
ostrzeszowskiego znalazły się: PPHU „HEDEM

W budżecie wygospodarowano również
środki na konieczną naprawę i modernizację
dachu budynku Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie (budynek starej przychodni przy ul.
Zamkowej).
Konno i koleją, historycznie, muzycznie
i tanecznie – ponadregionalne walory kulturalnie
ziemi ostrzeszowskiej – to projekt, który uzyskał
85% dofinansowania ze środków unijnych; będzie
on realizowany przez najbliższe 3 lata wraz ze
Zgromadzeniem Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie oraz Gminą Kobyla Góra. Ponadto Powiat złożył wniosek do Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki o dofinansowanie projektu modernizacji
systemu informatycznego oraz szkolenia (85%
dofinansowania z Unii Europejskiej).
Decyzją Rady Powiatu realizacja inwestycji
uwarunkowana będzie w dużej mierze sprzedażą
majątku powiatowego. I tak na przykład w projekcie wydatków nie znalazło się dofinansowanie
modernizacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego ostrzeszowskiego szpitala, co jednak
zostanie uwzględnione w sytuacji pomyślnej
sprzedaży majątku.

Dodatkową lekcję matematyki wprowadzono we wszystkich klasach maturalnych
ostrzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych.
Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Powiatu
na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego. Jak podkreśla kierownik Wydziału Ryszard Szymański, rozwiązanie to sprawdziło się w roku ubiegłym,
o czym świadczą wyniki ubiegłorocznych
egzaminów maturalnych z matematyki.
Dodatkowe lekcje matematyki będą obowiązkowe. Będą one realizowane od 14 lutego
do 22 kwietnia.

Technik ochrony środowiska oraz technik
usług fryzjerskich – to nowe kierunki kształcenia, jakie zostaną uruchomione w Zespole Szkół
nr 3 i Zespole Szkół nr 1. Z kolei w I LO powstaną
dwa nowe oddziały: o profilu pedagogiczno –
artystycznym oraz o profilu komunikacja i informacja medialna z językiem angielskim.
Ochrona Środowiska jest kierunkiem perspektywicznym. Wynika to z dyrektyw Unii Europejskiej oraz polityki państwa. Proponowana
przez nas specjalność pozwoli łatwiej znaleźć
pracę naszym absolwentom – podkreśla dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Witold Jakubczyk. Co
istotne, szkoła posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, a w powiecie ostrzeszowskim
znajduje się pełna i doskonale wyposażona baza
do szkolenia praktycznego. Kierunek ten zostanie uruchomiony w Zespole Szkół n3 w nowym
roku szkolnym.
Z kolei w Zespole Szkół nr 1 z początkiem
września ruszy kierunek kształcenia w zawodzie
technik usług fryzjerskich. Jak podkreśla dyrektor ZS nr 1 Jerzy Kowalski, od kilku lat obserwuje
się wzrastające zainteresowanie absolwentów
gimnazjów z terenu powiatu ostrzeszowskiego
zawodem fryzjerskim. Otwarcie nowego kierunku w zawodzie technik usług fryzjerskich na
poziomie szkoły średniej umożliwi tegorocznym
absolwentom gimnazjów oraz absolwentom
Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzyskanie kwalifikacji na poziomie szkoły średniej kończącej
się maturą i zdobycie kwalifikacji technicznych
– wyjaśnia Jerzy Kowalski. Jak podkreśla,
otworzy to nowe perspektywy młodzieży, w tym
podejmowanie nauki na studiach wyższych oraz
łatwiejszy start na rynku pracy. Co więcej –
powstanie klas profilowych w zawodzie fryzjer
i technik usług fryzjerskich postulowali właściciele zakładów fryzjerskich podczas spotkań
dyrekcji szkoły i nauczycieli z pracodawcami.
W I LO powstaną dwa nowe oddziały: klasa
o profilu pedagogiczno – artystycznym oraz
o profilu komunikacja i informacja medialna
z językiem angielskim. Opiekę oraz patronat
naukowy nad nowo utworzonymi oddziałami
sprawować będą pracownicy wydziału pedagogiczno – artystycznego Uniwersytetu im. Adma
Mickiewicza w Poznaniu (filia w Kaliszu).
Specyfika klasy artystyczno – pedagogicznej polegać będzie na wprowadzeniu do planu
nauczania, oprócz obowiązkowych przedmiotów
ogólnokształcących, dodatkowych zajęć specjalistycznych, obejmujących podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki oraz zajęć rozwijających zdolności plastyczne lub muzyczne
uczniów. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone
przez pracowników naukowych kaliskiej filii
wydziału pedagogiczno - artystycznego UAM
w Poznaniu. Uczniowie będą mieli zagwarantowane praktyki pedagogiczne.
Z kolei będąca absolutną nowością klasa
o profilu komunikacja i informacja medialna
przygotowywałaby zainteresowanych uczniów
do studiów w kierunkach takich jak: komunikacja społeczna, dziennikarstwo czy informatyka. Zaletą tego oddziału będzie realizowanie
materiału z języka angielskiego w rozszerzonym
zakresie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.
651 z późniejszymi zmianami), Starosta Ostrzeszowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
pozostających w jego dyspozycji, bez prawa ich zabudowy. Działki podane w ogłoszeniu wchodzą w skład zasobu Skarbu Państwa pozostającego w dyspozycji Starosty.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zainteresowani dzierżawą mogą w tym terminie składać w tut. Starostwie, pok. 51, oferty dzierżawy. Po upływie 21 dni od terminu ogłoszenia z kandydatami na dzierżawców zawarte zostaną umowy dzierżawy, czynsz
dzierżawy ustalony zostanie przez wybranie najkorzystniejszej oferty, w przypadku zgłoszenia tylko jednej oferty w drodze rokowań.
Bliższe informacje w tej sprawie uzyskać można w pok. nr 51, Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, lub telefonicznie, nr tel. 062 732 00 80.
Miejsce położenia
Ewidencyjne
Powierzchnia Rodzaje
Lp. nieruchomości
oznaczenie
przeznaczona użytków
gmina/miejscowość nieruchomości do dzierżawy gruntowych

Przeznaczenie
nieruchomości
(cel dzierżawy)

Wysokość opłat z tytułu najmu lub dzierżawy
(dotychczasowa/proponowana)

1.

cele rolnicze

5q żyta / ha jak dla celów podatkowych na dzień zapłaty

wieś Rybin

dz. 164/3

0,2700 ha

grunty rolne

