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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.

NOWOCZESNY WČZEâ
CIEPâOWNICZY W BIS-PLETTAC
13 czerwca w nowym budynku
ﬁrmy BIS-PLETTAC, przy którym
trwają jeszcze prace wykoĔczeniowe, oddano do uĪytku wĊzeá
ciepáowniczy o mocy 300kW. Jest
to nowoczesny, 3-funkcyjny wĊzeá,
na który skáada siĊ ponad 400mb
sieci przyáączeĔ. Urządzenie, jak
zapewniaá dokonujący prezentacji
Sáawomir Kuchta – kierownik ciepáowni w ZEC, jest w peáni skomputeryzowane, posiada wszelkie

zabezpieczenia, które po przekroczeniu wskaĨników zamykają dopáyw ciepáa. Posiada teĪ monitoring,
pozwalający wychwyciü zakáócenia
w odbiorze ciepáa i szybką reakcjĊ
odpowiednich sáuĪb.
„Jest to pierwszy w tym roku odbiorca przyáączony do naszej sieci w
nowej technologii” – mówiá uczestniczący w otwarciu prezes ZEC
– Wáodzimierz Drogi. PodkreĞliá teĪ

duĪą oszczĊdnoĞü energii przy zastosowaniu tego wĊzáa. „Ile ciepáa
odbiorca potrzebuje, tyle system
podaje. Dzisiaj kaĪdy nakáad na automatykĊ zwraca siĊ wielokrotnie”
– przekonywaá prezes.
Zarówno prezes bis-plettac - Bolesáaw Janik, jak teĪ dyr. ds. produkcji - Piotr Kaszkiewicz, byli zadowoleni z przeprowadzonej inwestycji.
JeĞli rzeczywiĞcie pozwoli ona sporo zaoszczĊdziü na ogrzewaniu, to
jest szansa, by równieĪ inne ﬁrmy
z naszego miasta skorzystaáy z tej
oferty spóáki ZEC.
K.J.

Usługi blacharsko
– dekarskie
Papy termozgrzewalne
tel. 781 509 662

KOMUNIKAT – KĄPIELISKA
W związku z istotnymi zmianami
dotyczącymi kąpielisk wynikającymi
z nowelizacji przepisów prawnych PaĔstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie informuje, Īe
obecnie do systematycznego nadzoru miejsc rekreacji turystów oraz
do wykonywania
badaĔ jakoĞci wody
zobowiązany jest organizator/wáaĞciciel kąpieliska.
WáaĞciciele i organizatorzy kąpielisk istniejących w latach poprzednich
nie podjĊli siĊ ich organizacji i zadaĔ
naáoĪonych nowymi przepisami. PaĔstwowy Powiatowy Inspektor Sani-

tarny w Ostrzeszowie nie otrzymaá
od wáadz gminnych informacji, czy
istniejące na terenie powiatu ostrzeszowskiego kąpieliska
(w miejscowoĞci
Kobyla Góra oraz
kąpielisko OSiR
w Ostrzeszowie)
bĊdą funkcjonowaáy w sezonie
letnim 2011.
W związku
z tym w sezonie
letnim 2011 PaĔstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostrzeszowie nie bĊdzie posiadaá aktualnej informacji
o jakoĞci wody i stanie sanitarnym
kąpielisk.

Usãugi

WYNAJEM
SPRZEDAį
USâUGI

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV

blacharsko
-dekarskie

Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

tel. 605 996 679
62 730-00-69

Rada Nadzorcza PrzedsiĊbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Gminy Kobyla Góra z siedzibą w Ligocie
ogáasza konkurs na stanowisko:

Prezesa ZarzĈdu
Do udziaáu w konkursie zapraszamy osoby speániające nastĊpujące warunki:
•
wyksztaácenie co najmniej Ğrednie, preferowane wyksztaácenie techniczne, ekonomiczne,
•
poĪądane doĞwiadczenie w branĪy komunalnej,
•
dyspozycyjnoĞü,
•
poĪądana znajomoĞü jĊzyków obcych.
Wymagane dokumenty:
•
list motywacyjny,
•
Īyciorys (CV),
•
dokumenty potwierdzające wyksztaácenie,
•
oĞwiadczenie o posiadaniu peánej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych,
•
oĞwiadczenie o korzystaniu w peáni z praw publicznych,
•
oĞwiadczenie o niepodleganiu okreĞlonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania
stanowiska czáonka zarządu w spóákach handlowych,
•
aktualne zaĞwiadczenie o niekaralnoĞci z Krajowego Rejestru Karnego,
•
oĞwiadczenie o tym, iĪ nie toczą siĊ wobec niego Īadne postĊpowania sądowe i prokuratorskie,
•
zaĞwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaĔ do pracy na stanowiskach kierowniczych,
•
zgodnie z ustawą z dnia 18 paĨdziernika 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeĔstwa paĔstwa z lat 1944-1990 oraz treĞci tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425
ze zmianami) kandydat urodzony przed dniem 1.08.1972 r. i peániący dotychczas funkcjĊ publiczną powinien
do zgáoszenia doáączyü InformacjĊ o záoĪeniu oĞwiadczenia lustracyjnego, a kandydat nie peániący takiej
funkcji OĞwiadczenie lustracyjne,
•
oĞwiadczenie o wyraĪeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postĊpowania kwaliﬁkacyjnego.
Do wyİej wymienionych dokumentów naleİy zaãĈczyþ koncepcjč zarzĈdzania ﬁrmĈ.
W toku postĊpowania kwaliﬁkacyjnego kandydat moĪe przedstawiü Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
Odpisy dokumentów mogą byü poĞwiadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy
kwaliﬁkacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginaáów lub urzĊdowych
odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postĊpowania kwaliﬁkacyjnego.
Zgáoszenia moĪna skáadaü osobiĞcie w siedzibie Spóáki w godzinach 7.00-14.00 lub przesáaü listem poleconym na adres: PrzedsiĊbiorstwo Komunalne Spóáka z o.o. Gminy Kobyla Góra z siedzibą w Ligocie, Ligota 59a
63-507 Kobyla Góra, w terminie do dnia 01 sierpnia 2011 roku, w zamkniĊtej kopercie z dopiskiem „PostĊpowanie kwaliﬁkacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PrzedsiĊbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ligocie”.
Zgáoszenia kandydatów záoĪone po terminie skáadania ofert oraz zgáoszenia niespeániające wymogów
okreĞlonych w ogáoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziaáu w postĊpowaniu kwaliﬁ kacyjnym.
Otwarcie ofert i wyáonienie kandydatów do rozmowy kwaliﬁkacyjnej nastąpi w dniu 02 sierpnia 2011 roku.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwaliﬁkacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni
w indywidualnych zaproszeniach.
Przedmiotem rozmów kwaliﬁkacyjnych bĊdą nastĊpujące zagadnienia:
•
zakres dziaáalnoĞci spóáki oraz problematyka branĪy komunalnej,
•
zarządzanie i kierowanie zespoáami pracowników,
•
zasady funkcjonowania spóáek handlowych, ze szczególnym uwzglĊdnieniem spóáek z udziaáem samorządu terytorialnego,
•
zasady wynagradzania w spóákach z udziaáem samorządu terytorialnego,
•
ograniczenia prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej przez osoby peániące funkcje publiczne,
•
doĞwiadczenie zawodowe kandydata.
Informacje o Spóáce kandydaci mogą uzyskaü do dnia 15 lipca 2011 roku w siedzibie Spóáki w Ligocie
w godzinach 7.00-14.00.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie moĪliwoĞü zakoĔczenia postĊpowania kwaliﬁkacyjnego w kaĪdym czasie
bez podawania przyczyn i bez wyáaniania kandydatów.
Informacja o wyniku naboru bĊdzie umieszczona na stronie internetowej BIP UrzĊdu Gminy Kobyla Góra
i na tablicy informacyjnej w siedzibie Spóáki.
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Krycie dachu
Dachówka, blacha, gont,
papa itp.
WiĊĨby dachowe
Altany drewniane, podbitki,
boazeria, itp.

Firma sprzątająca
oferuje usługi
w zakresie:

PRZYCZEPY - dá. 2-3m

LAWETY - dá. 4-8m

• sprzątania po pracach remontowo/budowlanych
• mycie okien
• kompleksowe sprzątanie
wnętrz, biur, mieszkań, domów jednorodzinnych
• sprzątanie terenów zewnętrznych

- (przewóz pojazdów
i maszyn rolniczych)

tel. 723 659 694

63-500 Ostrzeszów, ul. Brzozowa 10a

AUTOLAWETY
KA-MA tel. 663 579 430

OGâOSZENIE
Zakáad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogáasza, Īe posiada do wynajĊcia nastĊpujące pomieszczenia:
2 pomieszczenia ze wspólną áazienką (3,44m2) oraz korytarzem (4,29m2):
•
„Pokój masaĪu” (nr 0,17) – powierzchnia 10,93m2 (ok. 4,65m
x 2,20m) – z umywalką,
•
„Gabinet ﬁzykoterapii” (nr 0,18) – powierzchnia 16,91m2 (ok.
2,60m x 6,00m) – z umywalką i dostĊpem do internetu,
Oferty dotyczące wynajmu prosimy kierowaü na adres sport@
zec-ostrzeszow.pl lub osobiĞcie w siedzibie ﬁrmy Zakáad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów do
05.07.2011r. Pomieszczenia przeznaczone pod usáugi związane
ze zdrowiem, urodą lub sportem.. Po zapoznaniu z ofertami zostanie zorganizowane spotkanie, na którym przeprowadzona bĊdzie
licytacja sáowna. Istnieje moĪliwoĞü uzyskania dodatkowych informacji oraz zobaczenia pomieszczeĔ po wczeĞniejszym umówieniu z kierownikiem páywalni pod nr tel. 62 584 61 85.

OKNA DRZWI
• aluminiowe
• aluminiowo-drewniane
witryny
ścianki działowe wewnętrzne

ogrody zimowe
oranżerie
zabudowa balkonów
zadaszenia
www.montazkonstrukcji.pl

tel. 505 007 775

